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І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Планът за действие на община Главиница в изпълнение на Областната стратегия за 

приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация има за цел да анализира ситуацията в общината 

към момента и да планира дейностите, в изпълнение на националната политика по приобщаване 

на уязвими граждани. Той е съобразен с Националната стратегия на Република България за 

равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 и Националния план за 

действие за периода 2021-2023г.  

Изпълнението му е насочено към постигане на дългосрочната стратегическа цел за 

осигуряване на ефективно равенство и намаляване на различията между ромите и останалата част 

на населението. Заложени са цели, свързани с равенството, приобщаването и участието, 

образованието, здравеопазването, жилищните условия и заетостта. Планът е  отворен документ и 

подлежи на допълнение и актуализиране. Към Плана могат да бъдат включвани и други мерки и 

дейности, чиято реализация ще доведе до постигане на заложените цели. 

В изготвянето на Плана за действие за периода 2022-2023 г. участваха представители на 

следните институции, включени в състава на  Общински оперативен екип със заповед № РД–01-

398/13.06.2022 г. на Кмета на община Главиница: 

 Община Главиница 

 Общински съвет-Главиница 

 Дирекция ”Социално подпомагане”  

 Дирекция ”Бюро по труда”  

 МКБППМН 

 Представители на ромската общност и здравен медиатор 

В настоящия документ терминът „роми“ се използва като общ термин. Той включва групи 

от хора, които имат повече или по-малко сходни, но не едни и същи културни и социални 

характеристики. Не всички роми са обект на социално изключване, но всички те могат да станат 

обект на дискриминация и да бъдат лишени от права. Планът на действие не изключва оказването 

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

В община Главиница този процес на интегриране, равнопоставеност, приобщаване и 

участие на ромите, както и на други граждани в уязвимо социално положение, близко до това на 

ромите ситуация е непрекъснат. 

 

Основните цели на плана за действие са: 

1)  Подобряване на качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа и 

повишаване на жизнения стандарт на жителите на Община Главиница; 

2)  Намалена безработицата сред малцинствата; 

3) Създаване на благоприятни условия за активно участие на представителите на етническите 

малцинства в обществените, икономическите и социални процеси на територията на общината; 

4) Равнопоставеност на всички български граждани независимо от пол, раса, религия, етническа 

принадлежност; 

5) Намаляване броя на отпадналите от училище ученици. Намалена неграмотността сред 18 –29 

годишните млади хора; 
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6) Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към 

хората в неравностойно положение; 

 7) Превръщане на Община Главиница в привлекателно място за живот, личностно и обществено 

развитие. 

 

Основните приоритети на Плана за действие за приобщаване на българските граждани от 

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

ситуация са: 

-  Образование и обучение 

-  Здравеопазване 

-  Жилищни условия 

-  Заетост 

-  Върховенство на закона и не дискриминация 

-  Култура и медии 

 

II Анализ на ситуацията в общината 

Към периода на изготвяне на плана по данни, публикувани в НСИ броя на населението на 

община Главиница към 31.12.2021г е 9580 души. 

 

    общо  мъже жени    

     Главиница 9 580  4 706 4 874 

Под трудоспособна възраст 1 432  751 681 

В трудоспособна възраст 5 540  2 951 2 589 

Над трудоспособна възраст 2 608  1 004 1 604 

 

 Общата тенденция  на населението в общината е, че то значително намалява, в т.ч. 

засегнато е и ромското население. Причините са отрицателния прираст, породен от намалялата 

раждаемост и миграцията на младите хора в по-големите градове и в чужбина. 

Възрастовата структура на населението в  Община Главиница сочи по-висок процент на 

възрастово население и по-нисък дял на младите хора. 

 

В официалния сайт на  Главна Дирекция „ГРАО“ са публикувани таблици на адресно 

регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица, като данните в публикуваните таблици са 

от Националния Регистър на Населението и са актуални към съответната дата.  

От тях е видно, че към 15.03.2022 г. с постоянен адрес в община Главиница са  регистрирани 

13794 лица. 

   

 
                                               дата 15.03.2022 
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Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица 

              област СИЛИСТРА община ГЛАВИНИЦА 
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.ГЛАВИНИЦА             |       1913|       1655|       1580| 

|С.БАЩИНО                 |        209|        176|        171| 

|С.БОГДАНЦИ               |        832|        846|        779| 

|С.ВЪЛКАН                 |        431|        350|        331| 

|С.ДИЧЕВО                 |        659|        493|        462| 

|С.ДОЛНО РЯХОВО           |        379|        338|        300| 

|С.ЗАРИЦА                 |        454|        391|        374| 

|С.ЗАФИРОВО               |        968|        948|        832| 

|С.ЗВЕНИМИР               |        502|        395|        379| 

|С.ЗЕБИЛ                  |        806|        675|        646| 

|С.КАЛУГЕРЕНЕ             |        719|        568|        558| 

|С.КОЛАРОВО               |        489|        368|        342| 

|С.КОСАРА                 |        252|        177|        164| 

|С.ЛИСТЕЦ                 |        719|        593|        583| 

|С.МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ        |        175|        185|        142| 

|С.НОЖАРЕВО               |        725|        543|        520| 

|С.ОСЕН                   |         77|         70|         63| 

|С.ПАДИНА                 |        454|        397|        380| 

|С.ПОДЛЕС                 |        158|        145|        128| 

|С.СОКОЛ                  |        353|        342|        267| 

|С.СТЕФАН КАРАДЖА         |       1055|       1005|        970| 

|С.СУХОДОЛ                |       1007|        710|        691| 

|С.ЧЕРНОГОР               |        458|        401|        382| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |      13794|      11771|      11044| 

 

 

По данни, предоставени от отдел „ГРАО“ община Главиница от 23-те населени места в 

общината,  родените през 2021 г с постоянен адрес на територията са 114 деца и са пресъставени  

още 104 акта за раждане на деца  родени в чужбина през предходните години. 

Данните от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България  по 

отношение на етническата принадлежност са непълни. Продължава и тенденцията хората, които 

околното население назовава като роми да се самоопределят като българи, турци или др., което 

произтича от правото на преброяваното лице само да определи етническата си принадлежност или 

да не посочи такава. Поради тази причина, не е възможно да се посочи точният брой на ромското 

население в общината. Трябва да се има предвид, че извън преброяванията на населението, данни 

по етнически признак не се събират. Данните, с които разполагат дирекция «Бюро по труда» са на 

основа на доброволно самоопределяне на регистриращите се. Има отделни случаи, в които за 

нуждите на изпълнение на дадени проекти, програми и др., се събира доброволна информация по 

етнически признак. Стремейки за постигане възможно най-обективен анализ на сегашната 

ситуация, е необходимо да приемем условно неофициални данни на партньори и работещи на 

терен експерти от общността, каквито са здравни и образователни медиатори и други общностни 

работници. По неофициална информация и отчитане на различни индикатори от държавни 

институции, общински учебно-възпитателни заведения и др., делът на ромското население в 

общината е висок. 

Ромската етническа група е разпределена териториално по населените места. С компактно 

ромско населени са  гр. Главиница, с. Богданци, с. Ст. Караджа, с. Зафирово. На територията на 
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общината има населени места, където няма самоопределили се като роми лица, но живеят 

социално уязвими групи, намиращи се в сходна на ромите ситуация, които също следва да бъдат 

бенефициенти на Плана за действие. 

При анализа на социално-демографската и икономическа картина на общината се открояват 

основните фактори, които в съчетание с други фактори създават рисковете от социално 

изключване на лица и семейства в неравностойно положение, нуждаещи се от подкрепа и социални 

услуги. Такива фактори са: равнището на бедност и доходи, голям брой безработни лица; 

многодетни семейства, в които има здравословни и образователни проблеми. Към настоящия 

момент в населените места на територията на общината продължават да съществуват проблеми 

като ранното съжителство без брак или ранни бракове, раждания на непълнолетни, нисък здравен 

статус  сред българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. 

 

Община Главиница се стреми да заема активна позиция, въз основа на разбиране, и с 

нагласа, за качествени диалог и обслужване на гражданите, особено насочени към интеграцията 

на етническите малцинства. На територията на общината няма НПО, които да работят по 

проблемите на ромската общност и интеграции. 

 

1. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 

Един от основните приоритети в дейността на община Главиница е насочен към създаване 

на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, за образователна 

интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително  роми. 

През учебната 2021/2022 г., на територията на общината функционират едно средно 

училище в гр. Главиница, едно обединено училище в с. Зафирово и две основни училища в с. Сокол 

и с. Ст. Караджа. Общият брой  ученици към 01.01.2022 г  е 614, от които 25 са на ресурсно 

подпомагане.  

Обхванатите брой деца в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница и изнесените групи 

към нея са 230. Деца от ромски етнос има в: ДГ- Главиница, в изнесените групи – с. Зафирово, с. 

Богданци, с. Черногор и с. Ст. Караджа. Броя на записаните в първи клас деца за учебната 

2021/2022 г. е 73. 

Значителното намаляване на  броят на  подлежащите на задължително обучение учениците 

като последствие от неблагоприятните демографски тенденции и миграционни процеси  в малките 

населени места доведе до закриването на две учебни заведения в общината. Със заповед №РД14-

11/13.04.2022 г. на МОН, считано от 01.07. 2022 г. е закрито ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ – с. 

Сокол и със заповед №РД14-12/13.04.2022г на МОН, считано от 01.07. 2022 г. е закрито ОУ “Отец 

Паисий“ – с. Ст. Караджа. 

Във връзка с повишаване за качеството и достъпа до предучилищно образование в детските 

градини са създадени оптимални условия за осъществяване на образователно-възпитателния 

процес. Сградите на учебните заведения са ремонтирани, обновена е материалната база. Началото 

на месец август 2021г. приключи изпълнението на проект BG06RDNP001-7.004-0015-C04 

„Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ "Св. Св. Кирил и 

Методий“ в гр. Главиница и село Богданци. Предстоят ремонтни дейности по проект „Внедряване 

на енергоспестяващи мерки“  на СУ „Васил Левски“  гр. Главиница .  

Детските и учебните заведения в общината обхващат всички възрастови групи. 

Подлежащите на задължително предучилищно образование от уязвими групи са записани и все 

по-редовно посещават детска градина. Няма не обхванати деца и ученици в задължителна 

предучилищна възраст, за да не бъдат обхванати най-честата причина е миграция на семействата 
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им, които към момента на записване на децата за задължително обучение не живеят на територията 

на общината. Посещаемостта на ромските деца в предучилищна възраст се увеличи и с 

премахването на таксите за детски градини. За всички деца в задължителна предучилищна възраст 

и за всички ученици, от всички населени места от общината, в които няма детски градини и 

училища е осигурен безплатен транспорт. По този начин всички деца и ученици, в т. ч. и от 

уязвими групи получават достъп до образование. 

Съществени подобрения се наблюдават в областта на образованието при намаляване на 

ранното отпадане от училище и повишаване степента на образование. Независимо от тенденцията 

за намаляване броя на отпадналите от училище деца, проблемът остава сериозен. Той се утежнява 

и от напускането на учениците с Удостоверение за преместване, поради заминаването на 

родителите в чужбина. Проследяването на тези деца и ученици е изключително трудно и не може 

да се каже дали продължават образованието си. Остава проблема и с ромските младежи, които не 

продължават да учат в средни училища. Голям брой роми, особено в селата  спират образованието 

си след завършване на основното си образование.  

Важно е да се отбележи, че на територията на община Главиница функционира успешно 

Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в  

образователната  система  на  деца  и  ученици  в  задължителна  предучилищна  и училищна 

възраст, съгласно Решение №373 от 05.07.2017 г. на МС.  Към Общината са създаден 4 екипа за 

обхват, с представители от всички институции, които по определен от РУО график посещават 

домовете на деца и ученици, които са отпаднали или са в риск от отпадане от детска градина или 

училище. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните също съдейства на училищните ръководства, като консултира децата и техните 

родители. Обществените възпитатели към комисията се стремят да помогнат и на учениците, и на 

родителите да осъзнаят, че ограмотяването на подрастващите е от съществено значение за 

бъдещата им реализация в живота. 
Дейността на училищата е насочена към разработване на мерки и разгръщане на дейности 

по реинтегриране и задържане на учениците, отпаднали от системата на училищното образование. 

За всички ученици от първи до седми клас са осигурени за безвъзмездно ползване учебници и 

учебни комплекти. За задържането на децата във училище съществена роля има въведената 

целодневна организация на учебния процес до седми клас. Всички деца имат достъп до кабинети 

по информационни и комуникационни технологии. Във всички училища се провеждат 

извънкласни дейности за занимания по интереси. Този вид занимания служат ефективно като 

превенция от отпадане от училище  на деца в риск. Всички учебни заведения в общината са 

заложили в своите планове дейности за интеграция, включващи както работа с родители, така и 

множество извънкласни дейности, работят и по проекти, подкрепящи интеграционните процеси. 
Децата и учениците, които изпитват трудност в овладяването на българския език, който остава 

втори и се усвоява и доразвива впоследствие се включват в допълнителни занимания в детските 

градини и училищата за преодоляване на езиковата бариера при общуването на български. По 

различни национални програми и проекти за децата и учениците, които не владеят добре български 

език е осигурено допълнително обучение, осигурени са учебни пособия и материали, в т. ч. за част 

от тях - таблети за обучението им от разстояние в електронна среда. С цел по-успешната 

интеграция на учениците от уязвими групи и осъществяване на връзка семейство - училище, в 

училищата и детските градини  са назначени образователни медиатори.  

На територията на Община Главиница  през целия период на развитие на образованието не 

е допусната расова дискриминация на деца. Те винаги са се обучавали в смесени групи в детските 

градини и в смесени паралелки в училищата. 
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Мерки за реализиране на оперативна цел: „Създаване на условия за осъществяване на 

качествено и приобщаващо образование, както и за образователна интеграция и интеркултурно 

образование за деца и ученици, в това число за уязвими групи, включително роми”: 

Повишаване обхвата на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст по 

механизма за обхват. 

Осигуряване на приобщаваща среда за деца, които не владеят добре български език, в 

предучилищна възраст чрез осъществяването на допълнителни модули по български език, в т.ч. и 

разработване и прилагане на методики за овладяване на български език. 

Реализиране на интегрирани дейности за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите общности в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, 

включване и реинтеграция в образователната система. 

Реализиране на добри практики, свързани с повишаване качеството на образователния процес за 

деца и ученици от уязвими групи, включително роми, в това число за работа с родители. 

Осъществяване на психологическа и социална подкрепа на деца и ученици от уязвими групи, 

включително роми чрез назначаване на образователни медиатори и социални работници. 

Преодоляване на дискриминационните нагласи чрез провеждане на различни инициативи 

(екскурзии, отбелязване на дати от празничния календар, информационни кампании и други 

дейности). 

Осъществяване на дейности за приобщаване на родителите от уязвими групи към училищния 

живот и мотивирането им за образованието на техните деца. 

 

 

2. ПРИОРИТЕТ  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Подобряването на здравето на всички граждани е в основата на политиките в областта на 

общественото здраве. Целите, свързани с този приоритет, са насочени към активна промоция на 

здравето и превенция на хроничните незаразни болести и социално значими болести, и активното 

подпомагане на уязвими групи да получат ефективен достъп до здравни грижи и здравно 

обслужване. 

Здравното обслужване в Община Главиница се осъществява от следните здравни 

институции: поликлиника, център за спешна медицинска помощ, три общопрактикуващи лекари, 

които имат сключени договори с Националната здравноосигурителна каса. Липсата на здравни 

специалисти и медицинско оборудване възпрепятства за доброто медицинско обслужване, което 

налага придвижване на нуждаещите се до други градове. На територията на общината няма 

разкрити здравни заведения за болнична помощ. 

Регистрираните амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ са 

3. Амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина са 4. 

В общинската образователна инфраструктура са налични здравни кабинети. Здравното 

обслужване на децата в общинските детски градини и училища се осъществява по график от 

медицински специалисти по здравни грижи. 

Община Главиница се стреми всички  уязвими малцинствени  групи да имат достъп до 

здравни услуги. 

Жителите на общината могат да получат социални услуги в ЦСРИ с. Сокол и ЦСРИ с. 

Листец. Целта на услугата е преодоляване на социалната изолация на възрастни хора със 

увреждания, създаване на условия за интегрирането им в обществото. Център за социална 

рехабилитация и интеграция – с. Сокол е открит на 01.06.2019г., с Заповед № РД 01-

1048/27.05.2019г. на АСП с капацитет 20 лица, реализиран  по проект по програма  „Красива 
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България“. Центърът разполага със собствен превоз за извозване на своите потребителите при 

нужда. . Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Листец е открит през 2022 г. По 

проект „топъл обяд“ в условия на пандемия от covid19  община Главиница осигурява достъп на 

безплатна храна на  потребители от всички 23 населени места, отговарящи на изискванията. 

На територията на общината работи един здравен медиатор. Основна му дейност е 

посредничество между уязвимите групи и здравни и социални институции. Здравния медиатор 

участва в различни дейности в ежедневната си работа в общността.  Информира, насочва за всички 

възможни услуги и програми, които могат да бъдат полезни за уязвимите и рисковите семейства, 

улеснява достъпа на тези лица до здравни грижи и социални услуги: 

- издирва деца без личен лекар и с прекъснати имунизации; 

- предоставя здравна и социална информация; 

- организира и провежда здравни беседи; 

- подпомагане дейността на общопрактикуващите лекари и социалните работници; 

- съдейства за изпълнението на профилактични програми  

- партнира на РЗИ при организирането на прегледи и имунизации срещу коронавирус; 

- консултира представители на рискови групи – социално слаби, хронично болни и хора с 

увреждания, многодетни семейства и др.  

- провежда беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането 

им за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар; 

- провежда  беседи с млади хора и техните родители за начините на предпазване от нежелана и 

ранна бременност и за опасностите, които крие ранната бременност. 

МКБППМН, със съдействието на общинските училища реализира различни дейности по 

превенция на употребата и разпространението на алкохол и наркотични вещества, организира  

конкурси, провежда беседи, раздава информационни материали. 

През 2021 г РЗИ Силистра извърши имунизация срещу коронавирус на желаещи по 

предварително уточнен график, като съдействие за имунизацията осигуряват кметове, кметски 

наместници и здравния медиатор  в населените места, а при трудно подвижните възрастни екипът 

отива на място в домовете им.   

Всички здравноосигурени лица  във всички населени  места в общината са обхванати от 

общопрактикуващите лекари, но част от тях трябва да пътуват, за да посещават личния си лекар. 

Сериозен проблем остава здравния статус сред ромското население, тъй като много роми не са 

здравноосигурени и нямат личен лекар, те не могат да ползват здравни услуги и превантивна 

медицинска помощ. Влошаването на здравето се дължи и на късно започнало, недостатъчно или 

неправилно лечение. Транспортните разходи до здравните заведения са също бариера за много 

роми. 

Това дава основание да изведем и следните основни цели, върху които да работим за периода 2022-

2023 г.:  

●Продължаване на работата за повишаване на здравната култура на ромите;  

●Провеждане на задължителни имунизации;  

●Повишаване достъпа до качествена медицинска грижа чрез подкрепа и информация от личните 

лекари и здравния медиатор. 

 

3. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
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Жилищните условия и инфраструктурата на живеещите в гр. Главиница роми  е в добро 

състояние. Някои домакинства са много добре уредени, но има и такива, които живеят в лоши 

битови условия. Притежават стандартни елементи - електричество, вода и канализация. 

Канализацията отговаря на изискванията, водопроводната мрежа не се нуждае от подмяна. 

  Стандартът на селските жилища е значително по-нисък. Повечето от улиците са 

асфалтирани и преасфалтирани, разполагат с контейнери за сметосъбиране. Продължава 

поетапното  обновяване на инфраструктурата на територията на общината. Изграждат се детски  и 

спортни площадки, включително и в районите с преобладаващо население от ромски произход. 

През 2021  г. по проект финансиран от Държавен фонд „Земеделие” са асфалтирани  ул. „Климент  

Охридски” в с. Ст. Караджа и ул. „Възраждане”  в с. Зафирово. И двете улици са с преобладаващо 

ромско население. 

Няма данни за жилища извън регулация. 

 

 

4. ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ 

Цел: Преодоляване на продължителната безработица 

Съвместните действия на Община Главиница и Дирекция „Бюро по труда“ бяха насочени 

към осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и включването им в различни инициативи 

за самостоятелна заетост. Безработицата засяга различна степен лицата в зависимост от тяхното 

образование. Голям дял на безработни в общината се наблюдава сред ромското население, които 

не са регистрирани в бюрото по труда и не търсят активно работа. Една част от ромите работят 

извън страната. Голяма група нямат почти никакво образование, най-много са с начално и основно 

образование, което затруднява намирането на работа и води до трайна безработица. 

 Безработните младежи до 29 години са една от приоритетните целеви групи на активната 

политика на пазара на труда. 

По данни на Дирекция ”Бюро по труда” общият брой регистрирани безработни лица до 

декември 2021 година е 752. Брой безработни младежи до 29 години е 67, а над 50 години 

безработни лица е 380. 464 от регистрираните лица са с основно и по-ниско образование. 

По данни на Дирекция „Социално Подпомагане” гр. Тутракан за 2021 г. месечни помощи 

по чл. 9 от ППЗСП получават 98 семейства. .Еднократни помощи по чл.16 от ППЗСП по различни 

причини  получават 6 лица. Еднократни помощи по чл. 10а) и чл.10б) от ЗСПД  127 лица. Целеви 

помощи за отопление за сезон 2020-2021 г. са одобрени 1251 молби. 

Община Главиница полага усилия за наемане или подпомагане на заетостта на уязвими 

групи, чрез изпълнение на редица проекти. Въпреки това, тези инициативи са временни и не 

гарантират постоянна и устойчива заетост. Някои от реализираните проекти включват не само 

субсидирана заетост, но и грамотност или обучение. 

Включените в програми за заетост от Община Главиница към момента са 339 лица, както 

следва: По програма „Старт на кариерата“ -  1, по Регионална програма за заетост - 77, , Програма 

„Помощ при пенсиониране“ - 1, по Социална услуга „Асистентска подкрепа“ - 33, по Проект „Нова 

възможност за младежка заетост“ – 31,  по  Компонент 2 на „Патронажна грижа“ – 24. По 

Механизма за лична помощ са назначени други 172 лица, които обслужват хора в неравностойно 

положение. 

Община Главиница осигурява равен достъп на всички граждани за участие в програми и 

обучения по заетост. Общинска администрация работи активно и търси постоянно възможности 

за образователна интеграция на уязвимите социални групи. 
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5. ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ  

Цели:  

- Преодоляване на негативни стереотипи и създаване на подкрепяща обществена среда. 

- Иницииране на дейности, свързани с правата на човека и жените, с акцент върху ролята 

на ромската жена извън семейството и традицията. 

На територията на Община Главиница няма регистрирани междуетнически конфликти. Не 

съществува етническо напрежение и между културно неразбирателство.  

Полицейските служители в общината изпълняват задълженията си по опазване на обществения 

ред, при необходимост се намесват, ако възникнат кризисни ситуации свързани с физическо или 

психическо насилие.  

С деца с проблемно поведение и техните родители приоритетно работи МКБППМН гр. 

Главиница. Местната комисия организира и координира социално-превантивната дейност на 

територията на Общината, работи съвместно с органите, имащи отношение към закрилата и 

защитата на малолетни и непълнолетни. Реализираните инициативи от МКБППМН през 2021 г. 

бяха насочени към превенция в училищните общности за създаване на среда, която влияе за 

намаляване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:  

-комисията разгледа 6 възпитателни дела, спрямо 4 момчета и 2 момичета. Възпитателните 

дела са образувани по преписки на: РП – гр. Силистра, ТО – Тутракан, РП – Разград; 

-през отчетната година е осъществен възпитателен надзор на  6 деца от различен етнически 

произход. Възпитателният надзор над децата е определен от  комисия , на основание по чл.13, т.5 

от ЗБППМН  след налагане на възпитателни мерки. 

 

6. ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА И МЕДИИ 

Цел: Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности. 

Дейностите в областта на културата в Община Главиница се осъществяват от народните 

читалищата в сътрудничество с училищата и детските градини. Всички читалища на територията 

на общината осигуряват равен достъп за участие на жителите на населеното място в културния 

живот и реализират своите просветни дейности с участието на представители от всички етноси. В 

детския отдел на читалищната библиотека са регистрирани и деца от ромски произход. Във всички 

училища в общината са застъпени дейности и инициативи, развиващи толерантността между 

учениците и добрите отношения. 

Традиционно се организират общински и училищни конкурси за изработване на картички, 

сувенири, рисунки и др. на различни теми.  Провеждат се различни културни и спортни 

инициативи, в които се включват и ученици от етнически малцинства. 

Реализирани са проекти за опазване, проучване и популяризиране на културно-

историческото наследство на общината и  подобряване на материално - техническата база на 

институциите и звената в сферата на културата. 

 

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

За изпълнението на Плана за действие на община Главиница от съществено значение е 

сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции на местно ниво с представители 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 Главиница. 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 
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експертите, работещи по отделните области. Отговорност за координирането на действията по 

изпълнението на Плана ще има общинският оперативен екип. 

Стратегическата цел на Националната стратегия на Република България за равенство, 

приобщаване и участие на ромите (2021-2030) е създаване на условия за равнопоставеност, 

приобщаване и участие на ромите, чрез осигуряване на достъп до права, услуги, участие във 

всички сфери на обществения живот при спазване принципите на върховенство на закона и 

недискриминация. 

 

IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  
 

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

самостоятелна структура.  

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 Главиница 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. 

 

 

 

Приет с Решение №298 по Протокол №41/30.06.2022 год. на Общински съвет – Главиница. 

 

 

 

 

………….…. 

Месут Алиш 

/Председател на ОбС – Главиница/ 


