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СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ВИДИН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ  

(2012 – 2020г.) 

 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Стратегията на област Видин за интегриране на ромите (2012-2020г.), 

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

за интеграция на ромите на областно ниво. Изготвена е в съответствие с 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-

2020г.), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012г.,  и следва 

заложените в нея цели, стандарти, принципи и подходи за планиране и изпълнение 

на интеграционните дейности спрямо 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. 

 

Стратегия на област Видин за интегриране на ромите (2012-2020г.) 

продължава и развива националната политика за интегриране на ромите, като 

отчита специфичната ситуацията на ромската общност в област Видин в социално-

икономически и демографски план. Планирането на областно ниво цели 

реализирането на по-детайлно проучване на нуждите на целевата група и 

постигането на ефективност на предприетите действия чрез осигуряване на 

съответствието им с реалните потребности. Основни задачи на Стратегията са 

развитие на междусекторното сътрудничество и взаимодействие за намиране на 

устойчиви решения за стимулиране на социалното включване на уязвимите 

етнически общности и маргинализираните групи в област Видин, както и 

оптимизиране на използването на ресурсите (финансови и човешки ресурси, 

материална база и социална инфраструктура) за успешното провеждане на 

политиката за интегриране на ромите на областно ниво. 

 

Стратегия на област Видин за интегриране на ромите (2012-2020г.) е 

съставна част от цялостната стратегия на развитие на област Видин.  Тя е 

разработена в съответствие с действащите стратегически документи на областно 

ниво. Нейното изпълнение ще допринесе за реализирането основните цели, 

поставени пред социално-икономическото развитие на област Видин.  



 - 4 - 

Стратегията на област Видин за интегриране на ромите (2012-2020г.) е 

изработена в резултат на сътрудничество между Областна администрация Видин, 

териториалните структури на централната изпълнителна власт, общинските 

администрации и  гражданския сектор.  

Настоящият документ се приема за период до 2020г. включително. Той ще се 

изпълнява на областно и общинско ниво с общите усилия на всички 

заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции и идентифицираните 

потребности на целевата група. Оперативното изпълнение на Стратегия на област 

Видин за интегриране на ромите (2012-2020г.) се осъществява чрез Общинските 

планове за действие (ОПД), които общините разработват, приемат  и изпълняват в 

два периода. Първият период 2012-2014г., завършва с изпълнението на 

Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на 

ромското включване 2005-2015 г.”, актуализиран през 2011г. Вторият период 2014-

2020г. обхваща следващия програмен период на Европейския съюз по 

Оперативните програми за България с оглед финансова подкрепа чрез използването 

на инструментите на ЕС.  

След 2020г. настоящата Стратегия на област Видин за интегриране на ромите 

(2012-2020г.)  ще може да бъде продължена, допълнена или изменена, в зависимост 

от постигнатите резултати, съществуващите политически, социални и 

икономически реалности и нови предизвикателства.  

 

 

 

ІІ. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ 

 

По данни на Националния статистически институт от преброяването на 

населението и жилищния фонд от 2011г., населението на област Видин е 101 018 

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

самоопределили 7 282 души с относителен дял 7.2%, което е над средното за 

страната – 4,9%. 

По статистически данни, делът на ромското население е относително 

константен в сравнение с 2001 г., когато е бил 7,5%.  В реално изражение, се 

наблюдава намаление на ромският етнос между двете преброявания /9 786 души – 

2001г./, следвайки общите отрицателни демографски процеси, характерни за 

областта. 

При анализа на статистическите данни, следва да се има предвид правото на 

преброяваното лице само да определи етническата си принадлежност или да не 

посочи такава. На доброволния въпрос за етническа принадлежност не са 

отговорили 5 892 лица, или 5,83% от населението в областта. Продължава и 

тенденцията част от хората, които околното население назовава като „роми” или 

„цигани” да се самоопределят като българи, турци, румънци и др. 
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Население от ромската етническа група по общини в област Видин: 

 

Община Бр. лица Дял от общото население 

на съответната община 

/%/ 

Белоградчик 1206 18,27 

Бойница 0 0,00 

Брегово 152 2,70 

Видин 3753 5,93 

Грамада 25 1,24 

Димово 816 12,52 

Кула 98 2,07 

Макреш 56 3,43 

Ново село 70 2,35 

Ружинци 806 18,43 

Чупрене 300 14,40 

Източник: ТСБ – Видин 

 

Най-голям е делът на самоопределилите се като роми в общините Ружинци, 

Белоградчик, Чупрене и Димово. С дял под средния за областта и страната са 

общините Грамада, Ново село, Брегово, Кула и Макреш. Делът на 

самоопределилите се роми в най-голямата община в областта - Община Видин, е 

5,93%. В община Бойница според данните от проведеното преброяване няма лица, 

самоопределили се като роми. 

 

Съгласно последното преброяване възрастовата структура на 

самоопределилите се като роми се различава значително от общата възрастова 

структура  на населението в областта. Ромите във възрастовата група 0-9г. са 

20,34% от всички самоопределили се като роми лица при общ дял на възрастовата 

група за областта 7,79%; в 10-19г. - 17,65% (8,8% средно за областта); 20-29г. - 

17,75% (9% средно за областта), 30-39г. – 14,49% (12,4% средно за областта). Във 

възрастовите групи над 40г. съотношението при ромското население е под 

средното за областта, следвайки ясно изразената тенденция – с нарастване на 

възрастта намалява относителния дял на възрастовите групи. Ромите между 60 и 

69г. са 6,36% от всички самоопределили се като роми, а над 70 години - едва 2,54%, 

при средно равнище за областта съответно – 17,14% и 17,96%.  

 

По-младата възрастова структура на ромското население може да се проследи 

и от данните, отразяващи делът на самоопределилите са като роми от общата 

численост на населението в област Видин в съответната възрастова група.  
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Възрастова група Дял на самоопределилите се като роми 

от общата численост на възрастовата 

група /%/ 

0-9г. 18,83 

10-19г. 14,42 

20-29г. 14,11 

30-39г. 8,42 

40-49г. 6,61 

50-59г. 4,69 

60-69г. 2,67 

70г. и повече 1,02 
Източник: ТСБ – Видин 

 

Данните, отчитащи възрастовата структура на ромите, представляват основа 

за анализа на състоянието и проблемите на ромската общност в отделните сектори, 

най-вече в сферата на здравеопазването и образованието. Те определят и един от 

основните акценти в политиката за интегриране на ромите, а именно значимостта 

на дейностите, насочени към децата и младото поколение.  

 

 

 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ ПО СЕКТОРИ: 

 

ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

В градовете в област Видин живеят 60 681 души от населението на областта 

(60%). От самоопределилите се като роми в градовете живеят около 67%. В пет от 

общините в област Видин – Бойница, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене, 

няма селища, обособени като град.  

Населението от ромски произход е основно концентрирано в общинските 

центрове, с няколко изключения. 

 

Община Дял от лицата, самоопределили се като 

роми, в съответната община 

Белоградчик 90% в гр.Белоградчик 

Бойница Няма регистрирани самоопределили се 

като роми 

Брегово 82% в гр.Брегово 

Видин  95%  в гр.Видин и гр.Дунавци 

Грамада 100% в гр.Грамада 

Димово 10% в гр.Димово 
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56% в с.Арчар 

21% в с.Медовница 

Кула 76% в гр.Кула 

Макреш 93% в с.Макреш 

Ново село 91% в с.Ново село 

Ружинци 23% в с.Ружинци 

49% в с.Бело поле 

12% в с.Дреновец 

9% в с.Черно поле 

Чупрене 29% в с.Чупрене 

58% в с.Горни Лом 

 

По статистически данни в две от селата в Област Видин – с.Медовница, 

Община Димово, и с.Бело поле, Община Ружинци, делът на самоопределилите се 

като роми е над 50% от населението.  

 

Част от населението на областта, самоопределило се като роми, живее в 

обособени ромски квартали. Най-многочислени са ромските квартали в гр. Видин, 

гр. Белоградчик и с. Арчар. В част от по-малките населени места на областта също 

съществуват махали, предимно населявани от роми. Обособените квартали и 

селищата със значителен дял ромско население са основно райони със структурна 

бедност, лоши инфраструктурни и битови условия. В голяма част от обитаваните 

имоти не е изградена канализация, а в някои липсва електричество и 

водоснабдяване. Съществуват и проблеми със сметосъбирането. Предвид лошия 

икономически статус и голямата численост на семействата, налице е пренаселеност 

и лоши санитарно-хигиенни условия в редица от жилищата.  

По данни на НСИ от последното преброяване на населението и жилищния 

фонд от  2011г., на национално равнище етническите българи разполагат средно с 

23.2кв.м жилищна площ на едно лице, при ромите тя е едва 10.6кв.м. В област 

Видин съотношението е почти аналогично: 26,5кв. м жилищна площ средно за едно 

лице от българския етнос  и приблизително 14,1кв.м средно за едно лице от ромски 

произход.  

Част от населените места в областта 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.  

Освен икономическите и битови измерения на проблема, в затворените 

ромски общности в най-голяма степен се генерират проблемите и рисковете, 

водещи до социално изключване и маргинализация.  Пренаселеността на 

кварталите и жилищата са и един от факторите, предопределящи възникването на 

специфични за етническата група проблеми в здравословното състояние. 
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ЗАЕТОСТ 

Съгласно данните от последното преброяване икономически активното 

население на област Видин възлиза на 38 269 души, като от тях  

2 179 души (5.69 %) са се самоопределели като роми.  

От икономически активните лица от ромски произход, заети са 784 /36%/, а 

безработни- 1395 лица /64%/.  За сравнение от общия брой икономически активни 

лица в област Видин, заетите са 30 021 или 78%, което ясно показва значително по-

лошата позиция на лица от ромската етническа група на пазара на труда. 

 

По данни на Дирекция „Бюро по труда” – Белоградчик и Дирекция „Бюро по 

труда” – Видин броят на безработните лица, регистрирани към в края на месец 

ноември 2012г. в област Видин е 8 561. Равнището на безработица е 22,45%, което 

е значително над средната стойност за страната – 11,3%. Самоопределилите се като 

роми лица наброяват 1 207 или 14,1 % от общия брой регистрирани безработни 

лица. 

Общините в област Видин се различават по отношение на икономическата си 

активност, поради което  равнището на безработица  по общини е диференцирано в 

отделните общини. В три от 11-те общини на областта безработицата е около и над 

50% /Ружинци – 73,90%, Димово – 59,90% и Грамада 46,23%/.  

По общини най-висок е делът на безработните лица, самоопределили се като 

роми, в община Белоградчик – 45,8% от общия брой регистрирани безработни 

лица, следвани от община Чупрене – 33,76%,  община Димово – 29,7% и община 

Ружинци – 28,3%. В община Видин от 3 803 регистрирани безработни 108 са се 

самоопределили като роми, което представлява 2,84%.    

 

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

и образование към 04.12.2012г.: 

 

Показатели 

ДБТ-Видин ДБТ- Белоградчик 

/за общини: Видин, 

Брегово, Ново село, 

Кула, Грамада, 

Макреш и Бойница / 

/за общини: 

Белоградчик, 

Димово, Ружинци и 

Чупрене/ 

   

Общо регистрирани безработни 5502 3059 

в т.ч.: - роми 160 1047 

Процент спрямо общо регистрираните 2,91% 34,23% 

   

Общи регистрирани до 29 г. възраст 867 771 

в т.ч.: - роми 38 346 

Процент спрямо общо регистрираните 4,38% 44,88% 

  - жени до 29 годишно възраст- роми 25 156 
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Роми с висше образование 3 0 

 в т.ч.: - до 29 годишно възраст 1 0 

   

Роми със средно образование 24 77 

 в т.ч.: - до 29 годишно възраст 9 35 

   

Роми с основно образование 37 282 

 в т.ч.: - до 29 годишно възраст 8 91 

   

Роми с начално образование 20 319 

 в т.ч.: - до 29 годишно възраст 3 101 

   

Роми без образование 76                            369 

 в т.ч.: - до 29 годишно възраст 17                            119 

   

Роми включени в заетост през 2012 г. 10 296 
Източник: ДБТ – Белоградчик и ДБТ - Видин 

 

 Образователната структура на безработните лица, показва, че лицата без 

образование са най-многочислената група - 445, с дял от 36,9% от общия брой на 

безработните, самоопределили се като роми, а младите хора  сред тях са 136 или 

30,56%. На следващо място са лицата с начално образование 339 /28%/, следвани от 

лицата с основно образование – 319 /26%/ 

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 с ниско образование, без 

квалификация и без никакъв професионален опит.  

В следствие на реализирането на държавната политика за насърчаване на 

заетостта от Дирекциите „Бюро по труда” Белоградчик и Видин и благодарение на 

различните проекти, програми и мерки от началото на 2012г. 306 лица, 

самоопределили се като роми са включени в заетост, преобладаващата част в 

Националната програма „От социални помощи – към осигуряване на заетост”, но 

така също и чрез оперативните програми , по мерки за заетост и на първичния 

трудов пазар. 

От месец юни 2012г. в Д „БТ” Белоградчик работи и един трудов посредник – 

ромски медиатор в рамките на програмата „Активиране на неактивни лица”.Той 

подпомага социалната интеграция на неактивните и обезкуражени трудоспособни 

лица от ромски произход  чрез мотивиране и насърчаване за регистрация в ДБТ и 

ползване на услугите за осигуряване на заетост или обучение. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

При преброяването през 2011г., населението от ромски етнос над 7 и повече 

години в област Видин възлиза на 6 188 души. От тях едва 0,44% са със завършено 

висше образование, 9,34% са със средно образование. С основно образование са  

48,24%, с начално и по-ниско са 35,29%, а 5,66% никога не са посещавали 

училище.   

Източник: ТСБ – Видин 

 

Въпреки че статистическите данни показват относително по-добра 

образователна структура на ромите в област Видин в сравнение със средното за 

страната,  те ясно отчитат ниското образователно ниво на ромското население, 

което е сред основните фактори за затрудненията пред социалната интеграция на 

лицата.  

Запазва се и тенденцията много млади роми да остават без подходящо 

образование, ранно да напускат училище, или да не тръгват на училище, което 

поставя пред тях редица бариери пред включването им в пазара на труда.  

Като основни фактори за това, могат да се посочат: ниския икономически 

статус, недостатъчно владеене на български език и липса на основните знания и 

умения, необходими за справяне в учебния процес, което води до ниска 

успеваемост в провеждания образователно-възпитателен процес, неангажираност 

на родителите, които не оказват необходимата подкрепа и стимулиране на 

подрастващите за ориентирането им към по-добро образование. 

Социализационните модели в много ромски групи, особено в квартали с 

преобладаващо ромско население, създават допълнителни трудности за 

адаптацията на ромските деца в училище. Патриархалните норми на свръх-контрол 

върху поведението на момичетата и жените също водят до ранно отпадане на 

момичетата от училище. Неграмотността или ниско образование на жените оказва  

допълнително влияние и върху образователните стремежи и училищните успехи на 

децата, предвид факта, че те основно полагат грижи за децата в семейството.  

 Степен на завършено образование Никога не 

посещавал

и училище 

 

/%/ 

Дете 

 

 

 

/%/ 

 Висше 

 

 

/%/ 

Средно  

 

 

/%/ 

Основно 

 

 

/%/ 

Начално 

 

 

/%/ 

Незавър-

шено 

начално 

/%/ 

България 19,57 43,39 23,09 7,79 4,77 1,17 0,21 

България – 

самоопределили 

се роми 0,34 6,85 35,24 29,19 18,06 9,45 0,87 

Област Видин 13,86 45,40 27,55 7,40 4,63 0,92 0,24 

Област Видин -

самоопределили 

се роми 0,44 9,34 48,24 20,78 14,51 5,66 1,03 
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Информация за образователната система в област Видин 

 

В област Видин функционират 38 училища (Начално училище – 1;Основно 

училище -  15; Средно общообразователно – 12; Профилирани гимназии – 2; 

Професионални гимназии – 7; Помощно училище – 1), 46 детски градини и 4 

обслужващи звена.  

Броят на учениците в областта за учебната 2011/2012г. е 9752 ученици – в 

началото на 2011/2012г. и 9541 ученици - в края на 2011/2012 г. 

 

Важен социален проблем, който засяга в голяма степен ромската общност, е 

преждевременното напускане на училище.  

По данни на РИО – Видин броят на трайно непосещаващи училище ученици за 

учебната 2011/2012г. е общо 97 (поради: отсъствия -  9 ученици; слаб успех – 1 

ученик; Социални и семейни причини – 87 ученици). За 31 ученика, напуснали 

училище, няма потвърждение за записване в друго училище. 

Като резултат от провежданата политика за ограничаване на преждевременно 

напусналите ученици, през учебната 2011/2012 година  броят на реинтегрираните в 

образователната система отпаднали ученици е 90 (дневна и самостоятелна форма 

на обучение). 

 

В училищата в областта се реализират различни инициативи и проекти, 

насочени към задържането на учениците, придобиване и повишаване на 

квалификация. 

В професионалните гимназии се организира задочна форма на обучение по 

професия за лица, които не са приключили средното си образование и нямат 

професионална квалификация. 

Училищата от област Видин, които са в Списък на средищните училища, 

съгласно ПМС 84 от 2008 година, са 23 броя. Всички тези училища са създали 

условия за целодневна организация на учебно-възпитателния процес и 

осъществяват дейности по интереси в полуинтернатните групи, които са 

формирани в училище и работят по Проект  BG051PO001-3.1.06  „Подобряване на 

качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна 

организация на учебния процес“ по ОП РЧР.  

Училища от област Видин – 13 броя, работят по Проект „Да направим 

училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ по ОП РЧР. Сформирани са 

143 групи за извънкласни дейности, в които са обхванати 1602 ученици за учебната 

2012/2013 година. 

Училища от област Видин – 7 броя, работят по Проект „Нов шанс за успех” по 

ОП РЧР, където са сформирани 11 групи със 132 лица, които нямат придобито 

образование – начален етап на основна образователна степен или нямат завършен 

от V до VІІ клас.  

Девет от училищата от област Видин работят по проект "Интегрирано 

образование за ромските деца в Област Видин" – 2010-2013г. с организация 
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„Дром”, по който са сформирани групи за деца със затруднения при овладяването 

на учебния материал. 

 

Важна част от дейностите за задържане на учениците и подобряване на 

образователния процес е повишаване на професионалната квалификация на 

педагогическите специалисти. Към момента всички училища и детски градини от 

област Видин са заявили желание за обучение на педагогическите специалисти по 

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР. Заявилите 

желание за участие в обучения към момента са 707 педагогически специалисти. 

През последните години 18 директори/помощник директори и 171 учители са 

преминали обучение под формата на курсове, семинари, тренинги и други във 

връзка с работа в мултиетническа среда. 

 

Друг важен фактор за подобряване на учебно-образователния процес е добрата 

комуникация с родителите и тяхното ангажиране за активно участие в училищния 

живот. 

За учебната 2011/2012г. и до настоящия момент на учебната 2012/2013г. в 

училищата от област Видин са проведени общо 612 родителски срещи. Родителите 

са участвали заедно със своите деца в общо 238 мероприятия и тържества в 

училищата. Проведени са  67 открити уроци, на които са присъствали родителите 

на учениците.  

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

По данни за 2011г. в област Видин функционират две болнични заведения – в 

гр. Видин и гр. Белоградчик, като общият брой на болничните легла в областта е 

366. Обезпечеността с болнични легла е под средното за страната. На един лекар и 

лекар по дентална медицина се падат съответно по 288 души и 921 души, при 

средно за страната съответно 258 души и 1101 души. За част от населението на 

областта съществува проблем с отдалечеността /транспортния достъп/ до най-

близката болница. За по-малките общини/населени места проблемът е актуален и 

по отношение на достъпа до извънболнична медицинска помощ. В три от 

общините на областта - Бойница, Грамада и Макреш населението се обслужва 

единствено от общопрактикуващ лекар с център на практиката в друга общини.  С 

изключение на общините Белоградчик и Видин, в останалите общини от областта  

няма лечебно заведение, което да извършва наблюдение на бременните жени. Тези 

бременни се наблюдават от специалист лекар акушер-гинеколог в друга община.  

Поради ниския социално-икономически статус на голямата част от ромската 

общност, проблемите, характерни за определени населена места с отдалечеността 

на медицинските услуги и ниско качество на здравното обслужване, засягат в 

голяма степен тази етническа група. Следва да се вземе предвид и отдалечеността 

на самите ромските квартали от здравните служби. Допълнителните транспортни 

разходи, липсата на достатъчно здравна информация и култура създават сериозни 
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затруднение пред достъпа на ромите до здравно обслужване. Част от решението на 

този проблем следва да се потърси в осигуряването на здравни медиатори за 

общините и населените места с концентрирано ромско население. Към настоящия 

момент в областта работи само един здравен медиатор в гр. Белоградчик. 

 

Високият процент на деца от ромски произход и съответно по-високата 

раждаемост сред ромското население поставят акцент на дейностите, насочени към 

детското и майчино здравеопазване, вкл. проследяването на бременността, 

профилактика на децата, имунизации и реимунизации. 

 

По данни на РЗИ – Видин за 2011г. в област Видин са родени 752 деца, 

имунизационният обхват е следният: имунизации – 93.7%; реимунизации – 88.2%, 

извършени са 61 556 профилактични прегледи. 

 

Териториално разпределение по общини: 

 

Община 

Белоградчик 

Данни за регистрация на бременните            

45 под наблюдение в края на 2011г.            
             

Данни за хоспитализация на бременни (района на обслужване на 

МБАЛ "Белоградчик" ЕООД са общините: Белоградчик, Чупрене, 

Димово и Ружинци) 

106 родили жени            

276 хоспитализирани в МБАЛ "Белоградчик" ЕООД в клас XV 

Бременност, раждане и послеродов период, от които 43 аборта    
             

Данни за своевременно регистриране на новородените и децата 

при личен лекар        

106 живородени деца в МБАЛ "Белоградчик" ЕООД            

67 живородени деца в община Белоградчик             
             

Данни за профилактични прегледи            

5688 профилактични прегледи  
 

Обхватът с имунизации е между 60% и 98% за различните ваксини 

и приеми; обхватът с реимунизации се движи от 67% до 94% за 

отделните набори. 

Община 

Бойница 

Данни за регистрация на бременните             

В община Бойница няма лечебно заведение, което да извършва 

наблюдение на бременните жени. Тези бременни се наблюдават от 

специалист лекар акушер-гинеколог в друга община. 
              

Данни за хоспитализация на бременни              

В община Бойница няма лечебно заведение за болнична помощ           
              

Данни за своевременно регистриране на новородените и децата 
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при личен лекар         

6 живородени деца в община Бойница             
              

Данни за профилактични прегледи             

427 профилактични прегледи            
 

Обхват с имунизации – на територията на Община Бойница има 

регистриран един семеен лекар – в с. Раброво и обхватът на 

подлежащите е 100% (малък брой подлежащи). Пациентите от 

село Бойница са в пациентската листа на ОПЛ, регистриран на 

територията на общ. Видин. 

Община 

Брегово 

Данни за регистрация на бременните             

В община Брегово няма лечебно заведение, което да извършва 

наблюдение на бременните жени. Тези бременни се наблюдават 

от специалист лекар акушер-гинеколог в друга община. 

Данни за хоспитализация на бременни              

В община Брегово няма лечебно заведение за болнична помощ           
              

Данни за своевременно регистриране на новородените и децата 

при личен лекар         

30 живородени деца в община Брегово             
              

Данни за профилактични прегледи             

4015 профилактични прегледи  
            

Обхватът с имунизации е между 88% и 100% за различните 

ваксини и приеми; обхватът с реимунизации се движи от 82% до 

97% за отделните набори. 

Община 

Видин 

Данни за регистрация на бременните             

276 под наблюдение в края на 2011г.             
              

Данни за хоспитализация на бременни (район на обслужване на 

МБАЛ "Св. Петка" АД: 1) непряко обслужвано население - 

населението на област Видин; 2) пряко обслужвано население - 

населението на общини: Видин, Брегово, Ново село, Кула, 

Макреш, Грамада, Бойница) 

513 родили жени в МБАЛ "Св. Петка" АД             

1288 хоспитализирани в МБАЛ "Св. Петка" АД в клас XV 

Бременност, раждане и послеродов период, от които 303 аборта     
              

Данни за своевременно регистриране на новородените и децата 

при личен лекар         

508 живородени деца в МБАЛ "Св. Петка" АД             

474 живородени деца              
              

Данни за профилактични прегледи             

41566 профилактични прегледи             
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Община Видин - обхватът с имунизации е между 86% и 96% за 

различните ваксини и приеми; обхватът с реимунизации се движи 

от 78% до 95% за отделните набори. 

Община 

Грамада 

Данни за регистрация на бременните      

В община Грамада няма лечебно заведение, което да извършва 

наблюдение на бременните жени. Тези бременни се наблюдават от 

специалист лекар акушер-гинеколог в друга община. 
         

Данни за хоспитализация на бременни       

В община Грамада няма лечебно заведение за болнична помощ   
         

Данни за своевременно регистриране на новородените и децата 

при личен лекар  

10 живородени деца в община Грамада     

      

Данни за честота на определени заболявания     

В община Грамада няма регистрирани лечебни заведения за 

извънболнична медицинска помощ. Населението се обслужва от 

филиали на лечебни заведения, чието седалище е в друга община. 

Регистрираните заболявания са отчетени в общината, където се 

намира седалището на лечебното заведение. 
 

Имунизационен обхват – не са налични данни за тази община, тъй 

като населението в нея се обслужва от общо практикуващи 

лекари, чийто център на практиката е регистриран в друга 

община и отчетите за проведените имунизации и реимунизации 

са представени към центъра на практиката. 

Община 

Димово 

Данни за регистрация на бременните             

В община Димово няма лечебно заведение, което да извършва 

наблюдение на бременните жени. Тези бременни се наблюдават от 

специалист лекар акушер-гинеколог в друга община. 
              

Данни за хоспитализация на бременни              

В община Димово няма лечебно заведение за болнична помощ           
              

Данни за своевременно регистриране на новородените и децата 

при личен лекар         

67 живородени деца в община Димово             
              

Данни за профилактични прегледи             

2697 профилактични прегледи   
           

Обхватът с имунизации е между 91% и 100% за различните 

ваксини и приеми; обхватът с реимунизации се движи от 83% до 

98% за отделните набори. 

Община 

Кула 

Данни за регистрация на бременните             

В община Кула няма лечебно заведение, което да извършва 



 - 16 - 

наблюдение на бременните жени. Тези бременни се наблюдават от 

специалист лекар акушер-гинеколог в друга община. 
              

Данни за хоспитализация на бременни              

В община Кула няма лечебно заведение за болнична помощ           
              

Данни за своевременно регистриране на новородените и децата 

при личен лекар         

23 живородени деца в община Кула             
              

Данни за профилактични прегледи             

2919 профилактични прегледи             
 

Обхватът с имунизации е между 92% и 100% за различните 

ваксини и приеми; обхватът с реимунизации се движи от 64% до 

100% за отделните набори. 

Община 

Макреш 

Данни за регистрация на бременните      

В община Макреш няма лечебно заведение, което да извършва 

наблюдение на бременните жени. Тези бременни се наблюдават от 

специалист лекар акушер-гинеколог в друга община. 
         

Данни за хоспитализация на бременни       

В община Макреш няма лечебно заведение за болнична помощ   
         

Данни за своевременно регистриране на новородените и децата 

при личен лекар  

4 живородени деца в община Макреш     
       

Имунизационен обхват - не са налични данни за тази община, тъй 

като населението в нея се обслужва от общо практикуващи 

лекари, чийто център на практиката е регистриран в друга 

община и отчетите за проведените имунизации и реимунизации 

са представени към центъра на практиката. 

Община 

Ново село 

Данни за регистрация на бременните  

В община Ново село няма лечебно заведение, което да извършва 

наблюдение на бременните жени. Тези бременни се наблюдават 

от специалист лекар акушер-гинеколог в друга община. 
 

Данни за хоспитализация на бременни  

В община Ново село няма лечебно заведение за болнична 

помощ. 
 

Данни за своевременно регистриране на новородените и децата 

при личен лекар 

10 живородени деца в община Ново село 
 

Данни за профилактични прегледи 

979 профилактични прегледи 
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Имунизационен обхват - данните са от отчетите на двама семейни 

лекари, третият е с център на практика в друга община. Обхватът 

с имунизации е между 97% и 99% за различните ваксини и 

приеми; обхватът с реимунизации се движи от 69% до 95% за 

отделните набори. 

Община 

Ружинци 

Данни за регистрация на бременните             

В община Ружинци няма лечебно заведение, което да извършва 

наблюдение на бременните жени. Тези бременни се наблюдават от 

специалист лекар акушер-гинеколог в друга община. 
              

Данни за хоспитализация на бременни              

В община Ружинци няма лечебно заведение за болнична помощ           
              

Данни за своевременно регистриране на новородените и децата 

при личен лекар         

46 живородени деца в община Ружинци             
              

Данни за профилактични прегледи             

1830 профилактични прегледи   
           

Имунизационен обхват - данните са от отчетите на единствения 

семеен лекар, регистриран в тази община (обхватът с 

имунизации е между 85% и 90% за различните ваксини и 

приеми; обхватът с реимунизации се движи от 72% до 81% за 

отделните набори); немалка част от населението на община 

Ружинци е записана към семеен лекар, регистриран на 

територията на област Монтана. 

Община 

Чупрене 

Данни за регистрация на бременните             

В община Чупрене няма лечебно заведение, което да извършва 

наблюдение на бременните жени. Тези бременни се наблюдават от 

специалист лекар акушер-гинеколог в друга община. 
              

Данни за хоспитализация на бременни              

В община Чупрене няма лечебно заведение за болнична помощ           
              

Данни за своевременно регистриране на новородените и децата 

при личен лекар         

15 живородени деца в община Чупрене             
              

Данни за профилактични прегледи             

1435 профилактични прегледи   
           

Обхватът с имунизации е между 54% и 100% за различните 

ваксини и приеми; обхватът с реимунизации се движи от 60% до 

93% за отделните набори. 
Източник: РЗИ – Видин 



 - 18 - 

 

През 2011г. в област Видин се провежда извънредна имунизационна кампания 

срещу полиомиелит. В резултат на проведените проверки и проучвателни дейности  

се оказва, че в областта има 536 деца във възрастовата група 13 месеца - 7 години, 

които са с неясен или непълен статус по отношение на полиомиелитната ваксина. 

От тях 43 (8%) живеят в чужбина или извън областта. Не са открити деца без 

избран семеен лекар. Общият брой на обхванатите с извънредна имунизация в 

област Видин през цялата кампания е 992 деца (833 от имунизационните екипи и 

159 от ОПЛ). Децата от кварталите с преобладаващо ромско население 

представляват 97% (962) от всички имунизирани. Най-голям е броят на 

имунизираните с извънреден прием в общ. Видин – 305 деца (30%), следват общ. 

Димово – 161 деца (16%) и общ. Ружинци – 157 деца (16%), общ. Белоградчик – 

137 деца (14%). В останалите общини броят на обхванатите е значително по-малък 

- между 1 и 9%. 

 

Сред основни фактори, оказващи влияние върху здравословното състояние на 

ромите, е бедността и ниската здравна култура, което често води до невъзможност 

за осигуряване на навременно и продължително лечение. Голяма част от тях 

посещават лекар, едва след като състоянието на болния се влоши. Силно 

ограничени са и посещенията при стоматолог, включително детската 

профилактика. Друг проблем, произлизащ от ниския социално-икономически 

статус на голяма част от етническа група, е здравната неосигуреност. 

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

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 2011г. 

 

Област,  

Общини 

Общо 

живородени 

деца 

 

 

/бр./ 

Живородени 

деца 

Възраст на 

майката до 20г. 

 

/бр./ 

Дял на 

живородени 

деца с възраст 

на майката до 

20г. 

/%/ 

Общо за страната 70846 7799 11,01 

Област Видин 752 136 18,09 

Община Белоградчик 67 24 35,82 

Община Бойница 6 - - 

Община Брегово 30 5 16,67 

Община Видин 474 68 14,35 
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Община Грамада 10 2 20,00 

Община Димово 67 19 28,36 

Община Кула 23 3 13,04 

Община Макреш 4 - - 

Община Ново село 10 - - 

Община Ружинци 46 11 23,91 

Община Чупрене 15 4 26,67 
Източник: НСИ 

 

Като последица от бедността, нездравословния начин на живот и 

нехигиеничните условия в ромските квартали, актуален проблем е възникването и 

бързото разпространение на инфекциозни заболявания. Допълнителна трудност в 

това отношение произлиза от факта, че в през 2008г. е закрито единственото за 

областта инфекциозното отделение към МБАЛ „Св.Петка” – Видин. 

 

 

 

 

КУЛТУРА  

 

Град Видин се е утвърдил като областен културен център, в който са 

ситуирани Общински драматичен театър, Държавен куклен театър, Симфониета 

Видин, Художествена галерия “Никола Петров”, Регионална библиотека 

“Михалаки Георгиев”, Регионален исторически музей.  

В град Белоградчик са разположени Художествена галерия – Белоградчик, 

Исторически музей и Природонаучен музей. 

Културна и просветна дейност в голяма част от населените местна в областта 

се развива от читалищата. На територията на област Видин функционират общо 76 

читалища, които по общини са разпределени, както следва: Община Видин – 22; 

Община Белоградчик – 6; Община Бойница – 4; Община Брегово – 9; Община 

Грамада – 2; Община Димово – 8; Община Кула – 5; Община Макреш – 4; Община 

Ново село – 5; Община Ружинци – 6; Община Чупрене – 5. Към 22 читалища в 

областта са създаден и функционират библиотеки по програма „Българските 

библиотеки – място за достъп до информация за всеки”.  

 

По информация, подадена от 66 функциониращи читалища на базата на 

принципа на доброволно самоопределяне - 7,46% от членовете на читалищата се 

самоопределят като роми, от участниците в общо 101 клубове, групи и ансамбли в 

различни сфери на любителското и професионално изкуство 14,95% се 

самоопределят като роми. Процентът за различните общини е силно диференциран, 

като следва да се отчете правото на лицата сами да определят етническата си 

принадлежност или  да не посочат такава.  



 - 20 - 

Данните показват участието на ромското население в читалищната дейност, 

съответно организираните от тях културните мероприятия. Освен духовни и 

културни центрове, читалищата имат важна роля за насърчаване на социалната 

промяна и укрепването на гражданското общество. Активното включвано на 

подрастващото поколение в читалищните дейности, допълва дейностите в 

образователната система, и спомага за личностното и гражданско развитие.  

В програмата на част от читалищата е включено честването на празници като 

„Банго Васил“ и Международният ден на ромите – 8 април. Отбелязването на 

ромските празници и провеждането на етнофестивали традиционно се включват и в 

ежегодния културен календар на някои от общините в област Видин. 

 

 

 

ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

Предприети мерки за гарантиране правата на гражданите – ОД на МВР - 

Видин 
 Моделът „Полиция в близост до обществото” е утвърдена от Министъра на 

вътрешните работи в края на 2002г. Целта е да се покрият очакванията на 

обществото за полицейска институция, осигуряваща обществен ред и сигурност в 

рамките на законовите си правомощия, ориентирана към гражданите и 

осъществяваща дейността си в интерес на цялото общество при абсолютно 

зачитане правата и достойнството на хората. С прилагането на модела на преден 

план стои въпросът за етническа толерантност и осигуряване защита на личността, 

независимо от раса, националност, етническа принадлежност, пол, социално 

положение, икономическо благосъстояние и т.н. Всичко това в значителна степен 

зависи от възможностите на полицейските структури да бъдат оптимално 

взаимодействащи, освен със звената на държавната администрация, и с 

организациите на гражданите, органите на местната власт и неправителствените 

организации. 

  

Служители на ОДМВР-Видин са взели участие в редица организирани форми 

на обучение от МВР и НПО, като например : 

 През 2005г. в ромския квартал „Нов път” в гр.Видин е осъществен 

едногодишен проект на неправителствената организация „Романи Бахт”.  

Организирано е обучение на служители изпълняващи задълженията си в места с 

компактна група ромско население. 

         Друга неправителствена организация, действаща на територията на кв. „Нов 

път” е „ДРОМ”, с която неколкократно са организирани обучения на полицейски 

служители за работа с етнически малцинства. Нееднократно по време на 

професионалната учебна година със служителите в дирекцията и районните 
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управления са осъществявани контакти и са привличани лектори от организация 

„ДРОМ”. 

 

През периода 2003-2012г. от служители на ОДМВР-Видин са   разработени 

над 10 броя работни карти /проекти за проблемно ориентиран подход/, свързани с 

проблемите на ромските общности.  

 

 Полезна практика през годините е организирането и провеждането на срещи 

между ръководствата на дирекцията и полицейските управления с лидери на 

ромски организации, неформални лидери в общността и т.н. 

 

 

 

 

ІІІ. ВИЗИЯ 

 

Социалната интеграция е предпоставка за успешно и устойчиво развитие на 

област Видин.   

 

Интеграцията на ромите и на българските граждани в уязвимо 

положение, принадлежащи към други етнически групи, е активен двустранен 

процес на социално включване, насочен към преодоляване на 

съществуващите за тях негативни социално - икономически характеристики и 

последващ просперитет в обществото. 

 

 

 

 

ІV.  СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

 

Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на 

българските граждани в уязвимо положение от други етнически групи в 

обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности 

и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички 

обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на 

принципите на равнопоставеност и недискриминация.  
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V. ПРИОРИТЕТИ: 

ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ, ЗАЕТОСТ,  

ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, КУЛТУРА И 

МЕДИИ. 

 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в 

образователната система, осигуряване на качествено образование в 

мултикултурна образователна среда. 

 

Специфични цели: 

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително 

чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини 

и училища. 

2. Повишаване на качеството на образование в детските градини и училищата в 

ромските квартали и др. населени места, в които учат предимно ромски деца. 

3. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и  

училищата, включително чрез съхраняване и развиване на културната 

идентичност на деца и ученици от ромски произход. 

4. Увеличаване на ромските деца в системата на предучилищно образование. 

5. Превенция на отпадане от училище. 

6. Ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми. 

7. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности, 

свързани с обучението, в социален и личен план, както и с отпаднали от 

училище с цел тяхната реинтеграция. 

8. Участие на ромските деца в извънкласни и извънучилищни дейности, които 

спомагат за по-добрата организация на свободното време, социалното и личното 

им развитие. 

9. Приобщаване на родителите - роми към образователния процес и засилване на 

участието им в училищния живот. 

10. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование 

чрез квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в 

мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у 

директорите, учителите и другите педагогически специалисти. 
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Регионалният инспекторат по образование – Видин е водеща институция за 

изпълнение на целите в Стратегията в приоритет „Образование”.  

 

 

 

           2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени 

здравни услуги и превантивни програми. 

 

Специфични цели: 

1. Подобряване на достъпа до майчино и детско здравеопазване. 

2. Подобряване на профилактичните дейности, ранната диагностика и 

своевременно лечение сред ромското население. 

3. Развиване на медиаторство и на различни форми на работа за и в общността 

(здравен медиатор, здравно социални центрове и др.). 

4. Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна 

информация. 

5. Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на 

дискриминационни нагласи в здравното обслужване. 

 

Регионална здравна инспекция - Видин е водеща институция за изпълнение на 

целите в Стратегията в приоритет „Здравеопазване”.  

 

 

 

 

          3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ  

 

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и 

на прилежащата техническа инфраструктура. 

 

Специфични цели: 

 

1. Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго 

живеещо при подобни условия  население. 

2. Отреждане на нови територии за жилищно строителство с възможности за 

деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали. 

3. Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, 

включващи зони с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия  

население. 
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4. Актуализация /изработване на подробни устройствени планове на 

съществуващи и новоотредени терени. 

5. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура. 

6. Изграждане и рехабилитация на социални жилища. 

7. Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване, в случай на принудително 

изваждане  на уязвими семейства от домовете, които обитават. 

8. Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на   

образованието, културата и др. 

 

 

РО „НСК” - Видин при РДНСК-СЗР, съвместно с Общините в област Видин 

са водещи институции за изпълнение на целите в Стратегията в приоритет 

„Жилищните условия”.  

 

 

 

 

           4.   ЗАЕТОСТ  

 

Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда 

и повишаване на дела на заетите сред тях. 

 

Специфични цели: 

1. Осигуряване на достъп на ромите и друго живеещо при подобни условия  

население от областта до пазар на труда и до различните инициативи за 

самостоятелна заетост. 

2. Ограмотяване, квалификация и преквалификация на роми и друго живеещо 

при подобни условия  население, включително в професии, традиционно 

характерни за етноса /дърводобив, билкарство, цветарство, строителство и 

ремонт на покриви и пътища, и пр./. 

3. Насърчаване на заетостта на "зелени работни места" чрез субсидиране на 

работни места в екологични дейности за създаване на качествена заетост и 

опазване на околната среда. 

4. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен 

бизнес. 

5. Стимулиране на трудовата мобилност сред общността в областта за достъп 

до сезонни работни места и работни места в значими инфраструктурни 

проекти /селско стопанство, строителство на магистрали и пътища/. 

6. Развитие и усъвършенстване на мрежата от трудови медиатори в общините с 

компактно ромско и друго живеещо при подобни условия  население за 

активизиране на неактивните и продължително безработните лица. 
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7. Задълбочаване на социалния и граждански диалог, привличане за партньори- 

лидерите сред общността в областта, ромските НПО и бизнес субекти. 

 

Дирекции „Бюра по труда” Белоградчик и Видин са водещи институции за 

изпълнение на целите в Стратегията в приоритет „Заетост”.  

 

 

 

 

5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ  

 

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху 

жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и  

противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.  

 

 

1. Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на българските 

граждани в уязвимо социално положение, принадлежащи към различни 

етнически групи. 

2.  Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане на 

равенство, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения 

живот. 

3. Укрепване на междуинституционалната координация за ефективно прилагане 

на политиките за интеграция на ромите. 

4. Подобряване на механизмите за сътрудничество, диалог и консултации между 

публичния сектор, ромите и гражданските организации, работещи за 

интеграция на ромите. 

5. Повишаване на административния капацитет и чувствителността на 

служителите и управленския състав в администрацията на всички нива по 

отношение правата на малцинствата, въпросите на недискриминацията и 

общуването в мултиетнична и мултикултурна среда, повишаване на уменията 

им за формулиране и прилагане на политики за интеграция на ромите. 

Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по 

отношение на ромите и всички уязвими групи. 

6.  Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на 

дискриминационни нагласи. 

7. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, 

вкл. и спорт. 

8. Повишаване на институционалната и на обществената чувствителност и 

нетърпимост към прояви на дискриминация и „език на омразата”. Приоритетно 

предприемане на мерки за превенция на етнически мотивирана радикализация, 

особено в младежка възраст. 
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9.     Насърчаване на културния плурализъм в медиите и прилагането на 

професионалните стандарти за етично отразяване на въпросите на ромите. 

10. Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи по отношение на 

борбата с престъпленията и проявите на дискриминация, насилие или омраза, 

основани на етническа принадлежност. 

11. Формиране на култура за равнопоставеност на ромските жени. Насърчаване на 

тяхното пълноценно индивидуално, социално и икономическо участие в 

обществения живот.  

12. Предприемане на целенасочени мерки и иновативни интегрирани услуги за 

повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите семейства, 

подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата.  

13. Увеличаване на усилията в борбата с трафика на хора. 

14. Повишаване на правната култура на ромите, вкл. във връзка с придобиването, 

ползването и съхраняването на български лични документи. 

15. Засилване работата в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране 

на социални умения за избягване на рискове, създаване на условия за 

развиващи  капацитета дейности и увеличаване на възможностите за 

социализация. 

 

За изпълнението на мерките в приоритет „Върховенство на закона и 

недискриминация” са отговорни всички държавни институции, ведомства,  

консултативни структури и др., съобразно техните компетенции. 

 

 

 

6.  КУЛТУРА И МЕДИИ 

 

 

КУЛТУРА 

 

Оперативна цел: Създаване на условия за равен достъп на ромската общност 

до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската 

традиционна култура и творчество. 

 

Специфични цели:  

 

1.  Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромите. 

2.  Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен 

живот. 

 

Читалищата на територията на област Видин са водещи при изпълнение на 

целите в Стратегия в приоритет „Култура”. 
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МЕДИИ 

 

Оперативна цел: Създаване на условия за равнопоставено представяне на 

ромската общност, промяна на негативния образ на ромите и 

противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и 

електронни медии.  

 

1. Представяне на ромската общност – проблеми, традиции, култура и съвременни 

достижения във всички сфери на обществения живот в печатните  и електронни 

медии. 

2. Насърчаване, мотивиране и стимулиране на  журналисти от ромски произход да 

работят в средствата за масова комуникация. 

3. Противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни 

медии.  

 

 

ОССЕИВ при Областна администрация Видин е водеща институция при 

изпълнение на целите в Стратегията в приоритет „Медии” в сътрудничество с 

регионалните медии в област Видин – печатни издания, кабелни ТВ и радио. 

 

 

 

 

VІ. МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Организацията по изпълнението на целите за равноправно интегриране на 

ромите се изгражда на базата на ефективно и целенасочено използване на 

наличните ресурси на национално, областно и местно ниво, както и тези на 

европейско ниво, произтичащи от членството на страната в EС и достъпа до 

Структурните и Кохезионния фонд.   

 

Водещи принципи при изпълнението на Областната стратегия са:  

1) Конструктивни, прагматични и недискриминационни политики; 

2) Изрична, ясно определена, но не изключителна насоченост; 

3) Междукултурен подход; 

4) Приобщаване към мнозинството; 

5) Осъзнаване на измерението за равенството между половете; 

6) Трансфер на основани на фактите политики; 

7) Използване на инструменти на ЕС; 

8) Участие на регионалните и местните власти; 

9) Участие на гражданското общество; 

10) Активно участие на ромите. 
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Основни подходи при изпълнение на дейностите: 

 Насърчаване на позитивни действия за преодоляване на различни форми на 

неравнопоставеност във всички обществени сектори;  

 Утвърждаване на позитивни обществени нагласи към ромската общност; 

 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/. 

 

Ролите и задачите по изпълнението на Областната стратегия се определят на 

база на заложените цели и компетенциите на институциите.  

 

Координацията и контролът по изпълнението на Стратегията и на 

Общинските планове за действие се осъществява от Областния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ). Областна 

администрация Видин осигурява дейността на ОССЕИВ в информационно, 

аналитично, административно и техническо отношение и отговоря за подобряване 

на механизма за междуинституционална координация при формулирането, 

изпълнението, мониторинга и оценката на интеграционната политика.  

Областната стратегия отчита, координира и обединява усилията на повече от 

една община за решаване на общи проблеми. ОССЕИВ е главното действащо звено 

за съгласуване на дейностите между общините и включените заинтересовани 

страни за оперативното изпълнение на областната стратегия. 

Областната стратегията обединява отделните секторни политики, 

изпълнявани на областно ниво. С оглед на това, основен подход при изпълнение на 

дейностите е развитие на междусекторното сътрудничество, доброто 

взаимодействие и координация с териториалните звена на централната власт, в 

чиято компетентност е провеждането на отделните секторни политики.  

На оперативно ниво Стратегията на област Видин за интегриране на ромите 

(2012-2020г.) се осъществява чрез Общинските планове за действие. 

Общините отговарят за цялостното изпълнение на Общинските планове на 

действие на собствената си територия. Всяка община следва да обособи структури 

за координация на общинско ниво, съобразени с местните нужди. 

Териториалните звена на централната изпълнителна власт отговарят за 

изпълнението на секторните политики на областно ниво. Съобразно техните 

компетенции те участват в изпълнението на целите по отделните приоритети на 

Стратегията. 

Изпълнение на Стратегията се основана на успешното развитие на 

механизмите за сътрудничество, диалог и консултации между публичния, 

неправителствения и бизнес сектора. Активната дейност на неправителствените 

организации в областта е предпоставка за постигането целите на Стратегията. От 
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една страна те изпълняват ролята на коректив по отношението на планирането и 

изпълнението на Стратегията, от друга - чрез своята основна дейност пряко 

участват в реализацията на целите на стратегическия документ, вкл. чрез 

осъществяването на проекти, финансирани от европейски и национални фондове.  

Важен фактор за изпълнението на Стратегията е доброто взаимодействие и 

привличането на социално-икономическите партньори, бизнес организации и 

компании като участници в дейностите по изпълнение на интеграционната 

политика. 

Целите на Областната стратегия не могат да бъдат изпълнени без активното 

участие на ромите на територията на област Видин. Ромите следва да участват 

както във формирането и реализацията на политиките за интеграция на ромите, 

така и във всички други политики, изпълнявани в областта.  

 

 

 

 

VІІ. МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

 

 

Оценката на изпълнението на Стратегия на област Видин за интегриране на 

ромите (2012-2020г.) се осъществява чрез мониторинг на изпълнението на 

Общинските планове за действие. Напредъкът се отчита в административен доклад 

и не изключва прилагане на други форми за наблюдение и оценка. 

Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на 

информация, да следи за постигането на измерими резултати от дейността по 

изпълнението на стратегическия и плановите документи, както и активно да 

включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. 

Секретариатът на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси 

(СНССЕИВ) е Централно координационно звено (ЦКЗ), което координира 

цялостния процес по областното планиране на национално ниво и мониторира 

изпълнението на областните стратегии и общинските планове. 

ОССЕИВ към Областна администрация Видин е координационно звено на 

областно ниво за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегия на област 

Видин за интегриране на ромите 2012-2020г. 

Оперативното изпълнение на дейностите по мониторинга на Стратегията 

изисква да се обособи Звено за мониторинг и оценка на Стратегията.  Звеното за 

мониторинг и оценка се създава със заповед на Областния управител и включва 

представители на областна администрация, общинските администрации, 

териториалните звена на централната власт, имащи отношение към изпълнението 

на стратегията, и др. В същата заповед се определят задълженията по 

координацията на дейностите за мониторинг и оценка на областното планиране. 
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Общинските администрации изготвят всяка година мониторингов доклад за 

изпълнението на Плана за действие на съответната община за предходната година, 

който се изпраща до Областния управител. 

Звеното за мониторинг и оценка на Стратегията изготвя обобщен 

мониторингов доклад за изпълнението на Плановете за действие от общините в 

област Видин, който се изпраща в секретариата на НССЕИВ.  

 

 

 


