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Въведение:

I.

Планът за действие на Община Аврен определя и планира задачите и усилията на местната
власт, общността към проблемите на маргинализираните групи в общината.
Планът е неразделна част от Областна Стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходни на
ромите ситуация /2015 год. – 2017 год./ на Област Варна. Той продължава изпълнението на
мерките от плана за 2013-2014г. В него са заложени задачите и инициативите на общината, в
изпълнение на приоритетите и насоките на държавната политика по етническите и
интеграционните въпроси, по-конкретно на Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите /2012 год. - 2020 год./. Цялостната му концепция е съобразена, както с
главните стратегически цели на държавата, така и с целите на Общината по отношение на
маргинализираните групи, а именно:
подобряване на стандарта и качеството на живот на уязвимите групи;
преодоляване на изолацията им;
активизиране на гражданското общество за прояви на толерантност,
съпричастност и активно социално поведение.
Настоящият план за действие има за цел да анализира и идентифицира предпоставките, да
планира дейностите в изпълнение на интеграционната политика насочена към българските
граждани от етнически и други уязвими групи, живеещи в сходна ситуация и с това да
подпомогне развитието на община Аврен.
Основен приоритет и грижа на Общината са младите хора, грижите за тяхното възпитание,
образование и професионална реализация на нейната територия.
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 населението от етническите групи.
Реализирането на общинската политика в приоритетните направления е непрекъснат
процес, но и инструмент за единодействие на местните инициативи с държавните изисквания.
Целта е да се подобри благосъстоянието на маргинализираните групи.
В разработването на Плана за действие взеха участие служители от дирекции:
„Административно – правно обслужване, финанси и счетоводство“, „Инфраструктура и
инвестиционна политика“ и „Образование, култура, туризъм и социални дейности“ към
Общинска администрация – Аврен и представители от следните институции:
Общински съвет – Аврен
Дирекция ”Социално подпомагане” – Долни чифлик
Дирекция ”Бюро по труда” – Долни чифлик
Четвърто РУП на ОД на МВР- Варна
II.

Анализ на ситуацията в Общината

По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението на
община Аврен е 8 574 жители.
Население на община Аврен към 01.02.2011 г. по населени места и възраст /по
справка от НСИ/
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Етническа структура на община Аврен (по справка от НСИ - на доброволно
отговорилите по време на преброяването към 01.02.2011 г. )
Общ
бр.
Община
Аврен
Република
България

българи
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Основен етнос в община Аврен, според самоопределилите се граждани е българския
– 63,41 % от общия брой на населението, следван от турския – 17,52% и ромския –
10,52%.
Население самоопределящо се към ромска етническа група по възраст и населени
места към 01.02.2011 г. /по справка от НСИ/
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с.Приселци
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ІІІ. Преглед на приоритетите

Приоритет „Образование”
На територията на община Аврен функционират 5 /пет/ целодневни детски градини с по
един филиал: ЦДГ „Радост” с. Аврен с филиал в с. Синдел; ЦДГ „Щастливо детство” с.
Бенковски с филиал в с.Садово; ЦДГ „Пролет” с. Дъбравино с филиал в с. Казашка река; ЦДГ
„Щурче” с. Приселци с филиал в с. Близнаци; ЦДГ „Щастливо детство” с. Царевци с филиал с.
Тръстиково.
На територията на община Аврен функционират 6 /шест/ училища в населените места:
Аврен, Дъбравино, Приселци, Тръстиково, Царевци, като 5 /пет/ са основни и 1/едно/ средно
общообразователно. През учебната 2013/2014 год. са обхванати 740 ученици в редовна форма
на обучение и 301 деца в целодневните детски градини. Няма необхванати деца и ученици в
задължителна преучилищна и училищна възраст.
За учебната 2014/2015 год. в образователната система са обхванати 728 ученици в
редовна форма на обучение и 292 деца в целодневните детски градини и. През 2014 год. от
образователната система са отпаднали 3 / три/ деца, незаписани след завършен етап - 4 /четири/.
На родителите на тези деца на основание чл. 47 и чл. 48 от Закона за народната просвета са
наложени актове за административно нарушение
Сградния фонд и техническото оборудване на учебните заведения е частично подобрен,
предвид извършените ремонтни дейности по проекти, както и с бюджетни средства на
Общината. В част от училищата липсват физкултурни салони, а спортните площадки се
нуждаят от нови настилки и модернизация. Необходимо е също така и осъвременяване на
съществуващата техника. Интересите на децата се развиват в часове по СИП, както и в
читалищата на територията на общината. За равен достъп до образователната система,
общината осигурява транспорт за децата, които учат в съседно населено място до училището и
обратно.

Приоритет „Здравеопазване”
На територията на общината са регистрирани 6 /шест/ общопрактикуващи лекари и 8
/осем/ стоматолога, които имат сключени договори с Регионалната здравноосигурителна каса –
гр. Варна. Един общопрактикуващ лекар обслужва две или повече населени места. Спешни
кабинети на територията на общината няма. При необходимост от спешна и неотложна
медицинска помощ хората се насочват към гр. Варна, гр. Белослав, гр. Девня, гр. Долни чифлик.
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Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем. Наблюдават се следните
тенденции: по отношение на бременността – бременните жени се картотекират непосредствено
преди раждане, същите не посещават редовно женска консултация и с това попадат в рискови
групи бременности. Като цяло бременностите са много ранни. Част от населението на
етническите групи е неосигурено или с прекъснати здравноосигурителни права. Липсват
навици за профилактични прегледи при лекар и стоматолог.
На територията на община Аврен няма специализирани институции - домове за
възрастни хора, хосписи и домове за деца и пр. В село Близнаци се реализира услуга от
резистентен тип „Защитено жилище“ за възрастни хора с умствена изостаналост.
Аптечното обслужване е налице в село Приселци.
Медицинското обслужване на детските градини и училищата на територията на община
Аврен се осъществява от 5/пет/ правоспособни медицински лица, които са разпределени със
заповед на Кмета на община Аврен. По утвърден график те обхващат всички учебни заведения.
Ежегодно, за всички учебни заведения, Общината осигурява лекарства и превързочни
материали за оказване на първа помощ.

Приоритет „Заетост”
Съгласно справка от дирекция от „Бюро по труда” гр. Долни чифлик, в община Аврен
регистрираните безработни лица към 30.11.2014 год. са 621, от тях 385 са жени, което е 62 % ,
като 35 се самоопределили като „роми” или 5,64 %, 145 като турци или 23,3 % от общия брой
регистрирани. Безработните лица до 29 години са 19,81 %, предимно неграмотни, с начално и
основно образование. Към 30.11.2014 год. отчетното ниво на показателя „равнище на
безработица” за общината е 20,3 %. Най-голям брой безработни има в с. Синдел, с. Дъбравино и
с. Тръстиково. Включени в заетост и обучения през 2014 год. по насърчителните режими по
Закона за насърчаване заетостта и схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” са 190: по програми за обучение и заетост – 172 лица; насърчителни мерки за заетост –
5 лица. Освен програми за временна заетост, жителите на общината се препитават и като
сезонни работници на българското черноморие, КК „Камчия” и строителни бригади.
Приоритет „Жилищни условия”
Ромското население на община Аврен е съсредоточено предимно в населените места:
Дъбравино, Синдел, Царевци, Тръстиково. Живеят предимно в паянтови пренаселени жилища с
три и повече лица в стая. По данни на Националния статистически институт от последното
преброяване на населението през 2011 год., етническите групи живеят в електрифицирани и
водоснабдени жилища, с лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия. В с.
Дъбравино е предвидено разширяване на строителните граници, като предпоставка за
узаконяване на жилищните сгради извън строителните граници на селото. В същото населено
място е изграден отводнителен канал с дължина 1000 м., който възпрепятства свободното
стичане на дъждовни води и около 300 м. тротоар от „ромската махала” до училището.
В с. Синдел са почиствани четири ревизионни шахти и два бетонови канала с обща
дължина 300 м.
Приоритет „Култура и медии”
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Във всички населени места на територията на общината са регистрирани народни
читалища. Те са важни центрове за съхраняване и развитие на любителското творчество и
инициатива.
В Културният календар на Общината и Програмата за дейността на читалищата всяка
година се включват празниците на различните етноси. Осигуряват се средства от бюджета на
общината и методическа помощ при организиране на празниците: Василица, Едерлез, Рамазан
Байрам и Курбан Байрам. Културните институции от общината се стремят да привличат към
дейностите си, децата и учениците от етническите групи. В читалищата са сформирани
самодейни певчески и танцови състави, като над 80% от участниците са от етнически произход.
В някои населени места сградния фонд на читалищата има необходимост от належащи ремонти.
В изпълнение на чл.18,ал. 3 и ал.4 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 17.,
ал. 2 от Закона за закрила на културното наследство през месец февруари 2013 год. се учреди
Обществен съвет по култура към община Аврен.
Обществения съвет по култура се състои от две секции:
- Куртурно наследство и образование;
- Сценични изкуства и читалища.
В част от читалищата е необходимо да се направят ремонти.

Приоритет „Върховенство на закона и недискриминацията”
Конституцията на Република България, Закона за защита от дискриминацията, законови
и подзаконови нормативни актове гарантират завните права и защита от дискриминация.
Община Аврен работи съвместно с институции за равно третиране и защита от
дискриминация. Периодично са проведени беседи, лекции, обучения в училищата за
запознаване правата, задълженията и отговорностите на гражданите произтичащи от
българското законодателство.
На 15.10.2013 год. и 20.11.2013 год. в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -с. Синдел на
родителско– ученически срещи, беседи изнесоха полицейски инспектор и инспектор „Детска
педагогическа стая” към ІV РУП – гр. Варна за правата, задълженията и отговорностите на
гражданите произтичащи от българското законодателство: Наказателен кодекс, Закон за
закрила на детето, Закон за българските лични документи и Закон за движение по пътищата.
На 12 и 13 декември се проведоха тренинги сред учениците в учебните заведения на
територията на Община Аврен от сформирани и опитни екипи, които провеждат обучения по
метода „Връстници обучават връстници“ от Професионална техническа гимназия - гр. Варна на
теми „Толерантност“ и „Правата на детето“ в училищата в с. Синдел и с. Царевци.
От 10.12.2013 год. до 13.12.2013 год. в населените места: Дъбравино, Синдел, Тръстиково
и Царевци, Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
организира провеждането на консултативни приемни, съвместно с от Дирекция „Социално
подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда” и Социално предприятие за обществено хранене –
Община Аврен. Консултирани са 88 лица по социални въпроси касаещи техните права и
интереси.
Основните въпроси, които бяха отправени към специалистите бяха по отношение на:
- регистрация в „Бюро по труда“;
- реализиране на пазара на труда, по конкретно програми за заетост;
- квалификация и преквалификация;
- социално подпомагане и достъп до помощи от Община Аврен и Дирекция „Социално
подпомагане“;
- предоставяне на социални услуги към „Социално предприятие за обществено хранене“;
- предоставяне на дърва за огрев;
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- трудово – правни отношения.
През 2013 и 2014 год. по повод „Ден на българската община се проведе „Ден на
отворените врати” съвместно с Младежки консултативен съвет. В инициативата се включиха
ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Синдел.
На 22.05.2014 год., по повод предстоящите абитуриентски празници, в СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” с. Синдел са проведени беседи от ІV РУП гр. Варна за безопастно
шофиране, разяснения Закона за движение по пътищата.
На 27.11.2014 год. се проведе съвместна инициатива с Местна комисия за борба с
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – община Аврен и ІV РУП гр. Варна
в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Синдел., ОУ „Св. Климент Охридски” с. Дъбравино и ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий” с. Тръстиково. Организираха се лекции и беседи на теми: „Борба с
тафика на хора” и „Насилие и агресия”. Обхванаха се ученици от 5-ти до 12- ти клас.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
НА ОБЩИНА АВРЕН
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ
НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ OT РОМСКИ ПРОИЗХОД В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ДРУГИ
ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНИ НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

(2015 – 2017)

Приоритетни области на действие са:
І. Образование
ІІ. Здравеопазване
ІІІ. Жилищни условия
ІV. Заетост
V. Върховенство на закона и недискриминация
VІ. Култура и медии
VІІ. Създаване на необходимите предпоставки за изпълнение на Общински план за интегране на ромите.
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Приоритет І. Образование
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
Средства

1. Обхващане на
ромските деца в
предучилищното
образование.

2. Повишаване
основна степен на
образование

1.1. Повишаване на
нетния коефициент
на записване на
ромските деца в
детските градини

2.1.Намаляване до
минимум на
отпадналите ученици
в основната степен
на образование.

1.1.1. Ремонт и
подобряване на
техническото оборудване
на съществуващите детски
градини в селата Цареци и
Тръстиково

Община, ЦДГ

2015-2017

1.1.2. Работа с ромски
семейства за повишаване
на мотивацията за
записване на децата в
детските градини.
2.1.1. Ремонт и
подобряване на
обзавеждането в
училищата на територията
на община Аврен.
2.1.3. Изработване на
годишни училищни
програми за превенция на
отпадането във всички
училища.

Община

2015-2017

Община

Училища на
територията на
община Аврен

Финансиране

Индикатори

Оперативни
програми, ПИП,
„Разтеж и
развитие на
регионите”

Осъществен
ремонт или
подобрено
оборудване

Общински
бюджет

Брой
достигнати
семейства

2015-2017

Оперативни
програми

Осъществен
ремонт или
подобрено
оборудване

2015-2017

Не е необходимо

Програми за
превенция

150 лв.
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3. Обучение в дух
на толерантност.

4. Увеличаване на
процента на роми
със средно и висше
образование

3.1. Въвеждане на
разнообразни
форми на
интеркултурно
образование

4.1. Подсигуряване
на равен достъп до
качествено средно
образование за
младежи от
етническите
малцинства.

3.1.1. Формиране на групи
по СИП и ИКД в
населените места Синдел и
Дъбравино.

Училища

2015-2017

От бюджета на
отговорната
институция

3.1.2. Подкрепа за участие
на ученици от общината
във фестивали цялата
страна.

Община, училища,
читалища

2015-2017

3.1.3. Въвеждане на СИП
по майчин език в
училищата, заявили
желание за това.
4.1.1.Мотивационни
кампании с ромски
младежи и семейства за
повишаване на
мотивацията за записване в
средни училища.

Училища

2015-2017

Не е необходимо

Училища, община

2015-2017

Не е необходимо

Брой кампании
и мотивирани
деца

4.1.2. Обучение на
учителите от средните
училища за ективна работа
в мултикултурна среда.

Училища, РИО

2015-2017

По проекти на
отговорните
институции

Брой обучени
учители

4.1.3.Включване на
средношколците в
младежки дейности на
терититорията на община
Аврен

СОУ, Община

2015-2017

Не е необходимо

Брой бключени
средношколци

3 000 лв.

Брой деца,
включени във
форми на
интеркултурно
образование

Общински
бюджет
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4.2.Подкрепа за
обучение във висши
учебни заведения на
младежи и девойки
от ромски произход.

4.2.1. Ежегодно
провеждане на
мотивационни кампании
сред завършващите средно
образование.

4.2.2. Подсигуряване на
общински стипендии за
студенти.

Община, СОУ

Община

Не е необходимо

2015-2017

2015-2017

4000 лв.

Брой
подкрепени
студенти

Общински
бюджет
Брой
подкрепени
студенти

4.2.3. Подсигуряване на
стаж за студенти от ромски
произход в общинските
институции.

Община

2015-2017

1 000 .лв.

Общински
бюджет

5.1. Повишаване на
качеството на
образование в
селските училища.

5.1.1. Ремонт и обновяване
на училищните бази на
територията на община
Аврен.

Община

2015-2017

20 000 лв.

ОП, ПИП,
„Разтеж и
развитие на
регионите” ,
Национални
програми

Осъществен
ремонт или
обновяване

6. Прилагане на
6.1. Подобряване на
разнообразни форми за различните модели
работа с възрастни
на образование.
отпаднали от училище

6.1.1. Включване на
възрастни роми в програми
за ограмотяване .

Училища, РИО,
Бюро по труда

2015-2017

Оперативни
програми

Брой
обучавани лица

5. Подсигуряване на
равен достъп до
качествено
образование
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7. Подобряване
качеството на
образованието и
обучение в
съответствие с
потребностите на
пазара на труда за
изграждане на
икономика, основана
на знанието.

7.1. Укрепване на
връзките между
институциите за
образование,
обучение и бизнеса.

7.1.1. Практика за обучение
в работна среда.

Община,
професионална
гимназия

2015-2017

45 000 лв.

Оперативни
програми

Брой обучени

Приоритет ІІ: Здравеопазване
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

1. Намаляване на
неравнопоставеността в
достъпа до здравни
грижи на уязвими
семейства и деца в риск
2. Повишаване на
здравната култура.

1.1.Включване на
представители на
уязвимите
малцинства в
здравната система
2.1.Намаляване
на бременностите
в юношеската
възраст и
профилактика на
вродени аномалии
и наследствени
заболявания.

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
Финансиране

Индикатори

1.1.1.Общинска стипендия за
студенти за обучаващи се в
медицински
университет/колеж

Община

2015-2017

1 000 лв.

Общински
бюджет

Брой студенти

2.1.1.Провеждане на беседи с
подрастващите и младите
хора и с техните родители за
начините за предпазване от
нежелана и ранна бременност,
рисковете, които крие и риск
от раждане на деца с вродени
аномалии и наследствени
болести и начини за
профилактиране

Община, РЗИ,
Общински съвет на
БЧК

2015-2017

150 лв.

Държавен
бюджет,
проекти

Брой беседи,
брой обхванати
младежи и
техните
семейства

Средства
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2.2.1.Провеждане на беседи и
разпространяване на на
информационни материали за
здравословното хранене

Община, РЗИ,
Общински съвет на
БЧК

2015-2017

300 лв.

Общински
бюджет

Брой
проведени
беседи и
обхванати
млади хора

2.2.2.Организиране на
спортни мероприятия.

Община

2015-2017

22 000 лв.

Общински
бюджет

2.2.3.Превенция на
наркоманията
Разпространение на
информационни материали.
3.1.1. Проучване
потребностите на ромското
население за специализирани
профилактични прегледи

Община
Общински съвет на
БЧК

2015-2017

150лв.

Общински
бюджет

Брой
проведени
мероприятия и
обхванати
млади хора
Брой обхванати
млади хора

Лични лекари,
медицински
специалисти

2015-2017

Не е
необходимо

3.1.2. Организиране на
профилактични прегледи,
спрямо потребностите на
ромското население.

Община, РЗИ

2015-2017

По проекти и
протрами

Проведени
прегледи

3.2. Превенция и
контрол на ХИВ и
сексуално
предавани
инфекции.

3.2.1. Превенция и контрол на
СПИН/ХИВ, туберкулоза,
половопредавани заболявания.
Интерактивни обучения за
млади хора по метода
„връстници обучават
връстници”

РЗИ,Община, БЧК

2015-2017

От бюджета на
съответната
институция

Брой обхванати
млади хора

3.2. Своевременно
регистриране на
новородените
децата при личен

3.2.1. Проучване за деца,
които нямат личен лекар и
разясняване пред родителите
им важността за

Лични лекари

2015-2017

Не е
необходимо

Брой
новородени
деца,
регистрирани

2.2.Повишаване
информираността
на подрастващите
за здравословен
начин на живот.

3.Подобряване
профилактичните
дейности сред ромската
общност

3.1. Редовно
провеждане на
профилактични
прегледи за
съответната
възрастова група.

150 лв.
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2. Осигуряване на
финансова подкрепа на
лица със здравословни
проблеми.

лекар

регистрирането им.

2.2.1. Подпомага
не на лица със
здравословни
проблеми

2.2.2. Отпускане на
еднократна помощ.

при личен
лекар
Община, ДСП

2015-2017

30 000 лв

Общински
бюджет
Републикански
бюджет

Брой отпуснати
помощи

Приоритет ІІІ. Жилищни условия
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ

1. Подобряване на
жилищните условия и
прилежащата
инфраструктура

1.1 . Подобряване
на жилищните
условия в
кварталите с
ромско население

1.1.1. Решаване проблемите
със собствеността върху
земята .

Община

2015-2017

1.1.2 Изработване на общ
устройствен план.

Община

2015-2017

1.2.1. Асфалтиране и
очакъляване на улици,
изграждане на тротоари,
реконструкция на В и К
мрежи.
1.2.2.Благоустрояване на
зелени площи и детски градни

Община

2015-2017

710 000 лв.

Община

2015

150 000 лв.

Средства

1.2.
Подобряван
е на състоянието на
инфраструктурата

Финансиране

Индикатори
Брой
узаконенини
жилища

Държавен
Изработен
бюджет, проект общ
устройствен
план.
Общински
Осъществен
бюджет, проект и дейности
по
реконструкц
ия
Общински
Благоустрое
бюджет, проект ни площи
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Приоритет ІV. Заетост
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ

1. Продължаване
практиката за
осигуряване на достъп
на ромите до пазара на
труда

1.1. Осигуряване на
заетост на узвимите
чрез обучение.

1.1.1. Организиране на
обучителни курсове на
безработни лица.

ДБТ, община

2015-2017

Финансиране
ОП, НП

Индикатори
Брй лиц
включени в
квалификаци
онни курсове

1.1.2. Осигуряване на заетост
след преминатите обучителни
курсове.
1.2.Включване на
1.2.1.Включване в
нискообразовани и
Национални, регионални
нискоквалифициран програми за заетост,
и жители в пазара
оперативни програми.
на труда .

ДБТ, община

2015-2017

ОП, Програми

Община, ДБТ,

2015-2017

2.1. Създаване на
предпоставки за
развитие на
собствен бизнес и
управление на
малка фирма.

ДБТ, община

2015-2017

Национални
програми
Общински
бюджет
Оперативни
програми
Програми и
проекти

Брой
осигурени
работни лица
Брой лица
изведени от
системата за
социално
подпомагане

Средства

2. Повишаване на
мотивацията на
ромската общност за
развитие на
предприемачество.

2.1.1. Организиране и
провеждане на
информационни срещи за
възможности за
кандидатстване по европейски
програми.

Проведени
информацио
нни и
индивидуалн
и срещи

Приоритет V. Върховенство на закона и недискриминация
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
Средства

Финансиране

Индикатори
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1. Подобряване на
ефективността на
работа на полицейски
служители в
мултиетническа среда.

2. Съвместни
действия на
полицията с други
местни институции.

1.1. Повишаване
квалификацията за
ефективна дейност
на полицейски
служители в
мултиетническа
среда.

2.1.Съвместни
действия на
полицията и
Общината.

2.2. Съвместни
действия с други
институции по
осъществяване
контрол над
малолетни и
непълнолетни с цел
предотвратяване на
протиобществени
прояви.

1.1.1. Обучения на
полицейски служители

ІV РУП на ОД на
МВР гр. Варна

2015-2017

1 000 лв.

Програми и
проекти

Брой
обучени

1.1.2. Информационна
кампания сред ромските
младежи за информиране
относно условията за
кандидатстване в полицията.
2.1.1. Превантивна дейност
срещу разпространението на
наркотиците в ромските
квартали
2.1.2. Превантивна дейност
срещу ранните бракове .
2.1.3. Подготовка и
разпространение на
информационни материали за
правата на детето
2.2.1. Провеждане на срещи и
беседи в училищата за
запознаване със Закона за
борба с противообществени
прояви на малолетни и
непълнолетни и Наказателения
кодекс. Изнасяне на беседи на
теми за тютюнопушенето и
употребата на алкохол,
домашно насилие, общуването
в Интернет и пр.

Община, РУП

2015-2017

200 лв

Общински
бюджет

Брой
обхванати

Община, РУП

2015-2017

400лв

Общински
бюджет

Брой
обхванати

Община, РУП

2015-2017

100 лв.

Община, РУП

2015-2017

200 лв.

Общински
бюджет
Общински
бюджет

Брой
обхванати
Брой
обхванати

МКБППМН,
Община

2015-2017

300 лв.

Общински
бюджет

Брой
обхванати
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Приоритет VІ. Култура и медии
ЦЕЛИ
1. Запазване и
развитие на
културната
идентичност на
малцинствените
общности.

ЗАДАЧИ
1.1. Включване на
мрежата от
читалища в
усилията за
развитие и
опазване на
културната
идентичност на
ромите.
1.2. Подпомагане
на мероприятията
свързани с
популяризиране и
съхраняване на
ромската култура.

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ

1.1.1. Подпомагане
дейността на читалищата чрез
осигуряване на материали и
съоръжения свървани със
заниманията на децата в
свободното им време.

Читалища, община

2015-2017

Средства
500 лв .

1.2.1. Отбелязване на
Василица, Едерлез, Курбан
Байрам и Рамазан Байрам в
населените места с компактно
етническо население.

Читалища, община

2015-2017

500 лв.

1.2.2. Популяризиране на
ромската култура и
организираните мероприятия
във вестник „Аврен” и
интернет страницата на
Община Аврен.

Община

2015-2017

Финансиране
Общински
бюджет

Индикатори
Брой
обхванати

Общински
бюджет

Брой
проведени
мероприятия

Не е
необходимо

Брой
публикации

-

Приоритет VІІ. Създаване на необходимите предпоставки за изпълнение на Общински план за интеграция на
ромите.
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД

ФИНАНСИРАНЕ
Средства

Финансиране

Индикатори
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1. Създаване на
подкрепяща
обществена среда.

2. Създаване на
подходяща рамка за
изпълнение,
наблюдение и
оценка на
изпълнението План
за интеграция на
ромите

1.1. Повишаване на
толерантността сред
младите хора.

1.1.1. Провеждане кампании
за толерантност.

Община Аврен
Училища , БЧК

2015-2017

1.2. Ангажиране на
професионалистите,
работещи на терен с
представители на
малцинствата.

1.2.1. Обучения за ефективна
работа в мултикултурна среда
на учители, социални и
здравни работници и други.

РИО

2015-2017

2.1. Включване на
заинтересовани
страни

2.1.1. Сътрудничество между
институциите при
изпълненине на дейности.

2.1.2. Провеждане срещи на
ОССЕИВ за проследяване
изпълнението на Общински
план за интеграция на ромите
2.1.3. Изготвяне на ежегоден
отчет по изпълнението на
Общински план за интеграция
на ромите

250 лв .

В рамките на
бюджетите на
съответните
институции

Брой
участници в
дейности за
толерантност

-

В рамките на
бюджета на
съответната
институция

Брой
обучени

Община,
институции, местни
общности

-

Не е
необходимо

Община

-

Не е
необходимо

Брой срещи

Община

-

Не е
необходимо

Изготвен
ежегоден
отчет
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Очаквани резултати
Създаване на ефективно сътрудничество между местните институции, малцинствената общност и нестопанските организии.
Партньорството и ефективното сътрудничеството е предпоставка за разрешаване проблемите на населението чрез реализиране на стратегии,
програми допринасящи за процеса на интеграция на малцинствата.
Очаквани резултати:
Устойчивост на процеса на интеграция.
Повишена посещаемост на учебни занятия от учениците.
Обхващане на всички подлежащи на задължително обучение.
Увеличаване броя на завършилите начално образование.
Осигуряване на безрплатни учебници и помагала на всички социално слаби деца.
Увеличаване на посещаемостта на учебните часове от учениците застрашени от отпадане.
Ограничаване броя на отпадналите ученици.
Намаляване на ранните бракове, ранните бременности и рисковете произтичащи от тях.
Увелечаване на информираността на ромите за гражданските и човешките им права
Намаляване на неграмотността сред младежите.
Брой ромски семейства обхванати от общинските социални програми.
Брой заети, включени в квалификационни курсове.
Повишаване на екологична и здравна култура на учениците и младите хорав населените места от етническите групи.
Подобрен достъп на лицата от етническите групи по здравни и профилактични услуги.
Подобряване на техническата инфраструктура.
Съхраняване на идентичността на малцинствените общности.
Увеличаване на броя лицата от ромски произход в дейността на читалищата и общинските културни мероприятия.
Управление и мониторинг на изпълнението
Оценка на изпълнението на плана за действие се осъществява от Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни
въпроси / ОССЕИВ/ чрез мониторинг и прилагане на различните форми на наблюдение и оценка. Целта на мониторинга е чрез системно
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събиране и анализиране на инхформация, да следи за постигането на измерими резултати от дейностите по изпълнението на мерките по
плановия документ, както и активно да включи заинтересовани страни в осъществяването на оценката и наблюдението:
Напредъкът по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана се отчита чрез мониторингов доклад.
ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада.
Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ.
Докладът се приема от Общински съвет.
Заключение
За изпълненинето на Плана за действие на община Аврен в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани
в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация от съществено значение е сътрудничеството на пряко ангажираните
институции на местно ниво, с неформални лидери от етнически произход. Това е от съществено значение за гарантиране на диалог и
активното включване на всички заинтересовани лица от ромски произход и други граждани в сходна на ромите ситуация в обществения живот
с обща цел за увеличаване на просперитета и икономическото благосъстояние на хората от община Аврен.
Планът за действие е отворен документ и подлежи на актуализация и допълване, приет с Решение №1034 на редовно заседание №40 на
Общински съвет-Аврен, проведено на 09.02.2015г.
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