ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ
/2015-2020/
1.ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият план за действие на община Ботевград за подкрепа на интеграционните политики за периода 2015-2020г. дефинира
необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на
нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове,
регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се основава
на приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област.
Планът за действие е съобразен с Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на София-област и Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите /2015-2020/
Изпълнението на плана е насочено към:
- Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа;
- Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от маргинализираните групи;
- Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблемите си;
- Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение.
Реализирането на общинската политика за интегриране на маргинализираните групи е непрекъснат процес, инструмент за
хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на
общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи и евентуално намаляването им в бъдеще.
В разработването на плана за действие участваха, съгласно Заповед № ОА-128/06.04.2015 година:
Община Ботевград
- Цеца Иванова - Секретар на Община Ботевград
- Светлана Тодорова - Главен ескперт СДиЖН
- Радослав Христов - Гл. спец. ИЕ и Секретар на МКБППМН
- Николета Иванова - Гл. експерт Образование
Дирекция”Социално подпомагане”Ботевград
- Атанас Танчев - Началник отдел „ХсУ”
Представители на ромската общност
- Петър Цоков - Общински съветник
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Кметове на села от общината
- Даниел Дилов – кмет на с. Литаково
2. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ 2015-2020г.
2.1.Образование
2.2.Здравеопазване
2.3.Жилищни условия
2.4.Заетост
2.5.Култура
2.6.Върховенство на закона и недискриминация
2.1 ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ПО ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ
Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено
образование в мултикултурна образователна среда
Образователната структура на община Ботевград обхваща - девет основни училища, една природо-математическа гимназия, две
професионални гимназии, 7 обединени детски заведения, 5 целодневни детски градини.
На територията на община Ботевград функционират следните социални услуги за деца в риск - Дом за деца, лишени от родителска
грижа до 7 години; Два центъра за настаняване от семеен тип; „Приемна грижа”.
В учебните заведения не се води статистика за етническата принадлежност на децата и учениците.
Цели

Задачи

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

1.1.Осигуряване на
позитивни
образователни
условия за ранно
детско развитие в
системата
на

Дейности

Отговорна
институция

Времеви
период

1.1.1 Осигуряване Община
2015на
подходяща Ботевград и 2020
образователна
НПО
среда за включване
на ромските деца
чрез
непрекъснат

Финансиране
Средства
В рамките
на
утвърдения
бюджет
и
европейски
програми

Източник
Община
Ботевград
и
Европейско
финансиране
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интеграция
ромски деца

на предучилищно
образование/ранно
детство
и
предучилищна
възраст от 0 до 7
години
2. Обучение в дух 2.1.Прилагане
на
на толерантност и система от стимули
недискриминация и
мерки
за
в
детските въвеждане
на
градини
и
в интеркултурно
училищата чрез образование
във
съхраняване
на всички етапи на
културната
предучилищното и
идентичност
на училищното
децата
и образование
учениците
от
ромски произход

2.2.Въвеждане
развиване
разнообразни
форми
интеркултурно

прием в детски ясли
и детски градини

2.1.1.Обучение на
училищните
и
предучилищните
колективи за работа
в
мултикултурна
среда

НПО,
2015община
2020
Ботевград и
директорите
на училища
и
детски
градини

В рамките
на
утвърдения
бюджет
и
европейски
програми

2.1.2. Включване на
компонент
„интеркултурна
компетентност” при
определяне
на
диференцираното
заплащане
на
учителя
и
директора
и 2.2.1.
Дейности,
на насочени
към
съхраняванее
и
на развиване
на
културната

Директори
2015на
детски 2020
градини
и
училища

В рамките Държавен
на
бюджет
държавния
бюджет

Училища,
детски
градини,
НПД

Делегирани
бюджети и
Европейски
програми

20152020

Община
Ботевград
и
Европейско
финансиране

Държавен
бюджет
Европейско
финансиране

и
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3.Превенция
отпадане

образование,
идентичност
на
насочено
към децата и учениците
запазване
и от
етническите
развитие
на малцинства
и
културната
техните връстници,
идентичност
на в
интеграционна
етническите
мултикултурна
малцинства
при среда:
деца и ученици
създаване
на
клубове
по
интереси;
сформиране
на
групи по свободно
избираема
подготовка/СИП/ в
областта
на
културата,
фолклора
и
традициите
на
различните етноси,
танцови формации;
изкуства;
традиционни
занаяти;
проучвания,
провеждани от деца
и
ученици,
свързани
с
културната
им
идентичност
на 3.1.Осигуряване на 3.1.1.Установяване Училища,
от обективни
и на
основните детски

20152020

Програми
Държавен
към МОН и бюджет

и
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училище
и надеждни
ограмотяване на инструменти
в
неграмотни
и системата
на
малограмотни
предучилищното и
роми
училищното
образование
по
проблемите
на
обхвата,
преждевременното
напускане
и
образователна
адаптация
3.2.Осигуряване на
условия
за
максимален обхват
и ранна адаптация в
системата
на
предучилищното
образование
3.3.Осигуряване на
условия за пълен
обхват и ранна
адаптация
в
системата
на
училищното
образование,
включително
условия
за
реинтеграция
на
отпаднали ученици
в
училищната
система

фактори, водещи
непостъпване
преждевременно
отпадане
училище,
разработване
методология
наблюдение
местно равнище

до градини
и НПО

и

Европейски
програми

Европейско
финансиране

Общината,
2015училища,
2020
детски
градини
и
НПО

Програми
към МОН и
Европейски
програми

Държавен
бюджет
Европейско
финансиране

Училища

В рамките Държавен
на
бюджет
държавния
бюджет

от
на
за
на

3.2.1.Организиране
на кампании за
повишаване
на
осведомеността на
ромските родители
относно ползите от
образование
3.3.1.Изготвяне
и
прилагане
на
училищна програма
за превенция на
отпадането

20152020

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

4.1.Повишаване
ангажимента
родителите,
засилването
тяхното
сътрудничество
училището
създаване
партньорства
между
ДГ
училища
родители

на 4.1.1.Ангажиране
Детски
на на родители на деца градини
и
ученици
от училища
на етническите
малцинства
в
с училищните
и настоятелства или
на обществени съвети

2015и 2020

,
и
4.1.2.Съвместни
Детски
форми и дейности градини
между родителите училища
на ромските деца и
останалите
родители

2015и 2020

Основните проблеми, които съществуват при малцинствените общности са:
• затруднена адаптация към училището поради нисък социално-икономически статус
• слабо усвояване на учебния материал
• нередовно посещаване на учебните занятия
• ниска грамотност при ромските родители (функционална неграмотност), при което те не могат да мотивират децата си да посещават
училище и да усвояват знания

Предприети мерки за задържане на учениците в училище и предотвратяване на напускането им:
- Участие в НП „Училището - територия на учениците” - модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”
- Участие в НП „На училище без отсъствия” - мярка”Без свободен час”;
- Участие в НП „С грижа за всеки ученик” -модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на
основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка", модул „Осигуряване на

6

допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията
им по общообразователна подготовка" и модул „Обучение на талантливи деца”;
- Участие в проект УСПЕХ - „Да направим училището привлекателно за младите хора”, в който учениците са ангажирани в
извънкласни дейности.
- Преминали през проект „Нов шанс за успех" за обучение на лица навършили 16 г. - 86 лица
- Участие в проект „Образованието е нашето бъдеще” към фондация Тръст за социална алтернатива, за достъп до качествено
образование на деца в неравностойно положение и подготовка на деца изостанали от учебния материал.
- Проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния
процес”;
- Проект „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”;
- Проект „Нова възможност за моето бъдеще”;
- Проект „Готови за училище”, покриващ таксите на 75 деца от три детски градини в Ботевград и селата Литаково и Новачене;
- своевременно подаване на информация към Дирекция «Социално подпомагане», отдел «Закрила на детето», с цел изясняване на
съществуващите проблеми, довели до напускането на ученици, подлежащи на задължително обучение до 16 годишна възраст;
- за предотвратяване на напускането на ученици от училище - за ученици с рисково поведение, училищата работят в сътрудничество с
инспектори от «Детска педагогическа стая» към РУ по места и Комисиите за борба с противообществените прояви за задържане и
успешно обучение на ученици, застрашени от напускане.
- превенция чрез съставяне на актове по ЗНП на родители, неосигуряващи задължителното присъствие на децата и учениците до 16
годишна възраст
- запознаване на учениците с правила и задължения на ученика, съгласно ППЗНП и Правилник за дейността на училището;
- обсъждане на въпроса с родители на родителски срещи, индивидуални срещи с родителите на застрашени от напускане ученици;
- разговори с родителите/настойниците;
- работа на училищния психолог и/или педагогически съветник с родители и ученици;
- своевременно изпращане на уведомления до родителите за допуснати от учениците отсъствия;
- провеждане на консултации и допълнително индивидуално обучение с изоставащи ученици;
- съвместна работа с родители, класни ръководители, педагогически съветник/психолог и МКБППМН;
- създаване на «Училище за родители» с участието на психолози, медицински лица и други.

2.2 ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ПО ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
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Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги, превантивни програми и осигуряване на достъп
до здравни информации
Здравното обслужване на населението на територията на община Ботевград се извършва от изградена и структурирана мрежа от
здравни заведения. Общината има осигуреност с болнични легла и персонал, а материално-техническата база е в добро състояние.
Осигурена е първа долекарска медицинска помощ в училищата и детските градини и достъп до здравнообразователна информация.
Ниският обхват на профилактичните прегледи сред целевата група се дължи на редица причини:
- Лица с нередовна здравна осигуровка;
- Лица, които не изпълняват предписанията на семейния лекар за извършване на специализирани прегледи и медико-диагностични
изследвания, поради финансови затруднения да посетят необходимите лечебни заведения;
- Лица, които не изпълняват предписваното медикаментозно лечение, ако то не е напълно заплащано от здравната каса, поради
горепосочената причина или нисък социален статус;
- Лица, които отказват терапевтично лечение – лечебни манипулации, поради ниска грамотност и липса на здравна култура.
Цели

Задачи

1.Подобряване на
профилактичните
дейности
сред
ромското
население

1.1Повишаване
обхвата
на
ромското
население
с
имунизации по
Националния
имунизационен
календар

Дейности

1.1.1.Провеждане на
разяснителни
кампании
за
необходимостта от
ваксиниране
на
населението
със
задължителните
имунизации
по
НИК
1.2.По-пълно
1.2.1.Провеждане на
обхващане на ранна диагностика и
ромското
скринингови
население
с изследвания с
профилактични мобилни

Отговорна
институция

Времеви
период

МЗ, РЗИ, лични 2015лекари
и 2020г.
сътрудничество
на общината

МЗ,
РЗИ, 2015мобилни екипи 2020г.
,лични лекари,
НПО
и
сътрудничество

Финансиране
Средства
Държавен
бюджет

Източник
Държавен
бюджет

Държавен
бюджет

Държавен
бюджет
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прегледи

лаборатории и
кабинети за
превенция на често
срещани
заболявания.
Мобилни екипи за
провеждане на
профилактични
прегледи и
изследвания
включващи:
- Ехографски
преглед;
- Клинични
изследвания;
- Педиатрични
прегледи;
-Акушерогинекологични
прегледи
1.3.Превенция 1.3.1.Работа
в
и контрол на общността
за
ХИВ,
превенция
и
туберкулоза и контрол на ХИВ
сексуално
чрез
услуги
по
предавани
консултиране
и
инфекции сред насочване
за
уязвимите
анонимно
и
ромски
безплатно
общности
изследване за ХИВ
и
сексуално
предавани

на общината

НПО,
РЗИ, 2015Лечебни
2020г.
заведения
и
сътрудничество
на общината

Външно
финансиране

Национални
програми
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инфекции;обучение;
работа на терен;
мобилни
медицински
кабинети
1.3.2.Дейности по
подобряване
контрола
на
туберкулозата сред
ромската общност
чрез провеждане на
скрининг за риска,
придружаване
и
изследване
за
туберкулоза;
подкрепа в процеса
на
лечение
на
болните
2.Повишаване на 2.1.Обучение
2.1.1.Организиране
здравните знания на
ромското и провеждане на
и
население
за кампании
за
информираността предпазване от запознаване
с
на
ромското най-честите
начините
за
население
заболявания
предпазване от найразпространените
инфекциозни,
онкологични,
сърдечносъдови и
наследствени
болести
2.1.2.Периодично
провеждане
на

НПО,
РЗИ, 2015Лечебни
2020г.
заведения
и
сътрудничество
на общината

Външно
финансиране

Национални
програми

РЗИ и лични 2015лекари
2020г.

Държавен
бюджет

Държавен
бюджет

РЗИ
в 2015сътрудничество 2020г.

Държавен
бюджет

Държавен
бюджет
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беседи от здравни с общината и
специалисти
за лични лекари
вреда
от
найразпространените
рискови факторитютюнопушене,
злоупотреба
с
алкохол,
нездравословно
хранене
и
предимствата
на
здравословния
начин на живот
Като основен проблем се очертава достъпа до здравна помощ на лица от ромски произход без здравно осигуряване. Необходими са
мерки за подобряване на профилактиката и здравно образование на населението. Това дава основание да изведем и следните основни
дейности върху които ще работим за периода 2015-2020г., а именно:
Повишаване на здравната култура на ромите;
Контролиране и провеждане на задължителни имунизации;
Подобряване на профилактичните дейности;
2.3 ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ПО ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура
Цели

Задачи

Дейности

Отговорна Времеви
институция период

Финансиране
Средства

Източник
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1.Подобряване
на жилищните
условия,
включително и
на
прилежащата
техническа
инфраструктура

1.1.Подобряване
на жилищните
условия
в
квартали
с
компактно
ромско
население

1.1.1.Подобряване
състоянието
ромските квартали
отношение
инженерната
техническата
инфраструктура

1.2.Отреждане
на
нови
територии
за
жилищно
строителство
1.3.Изграждане
и рехабилитация
на жилища

1.2.1.Идентифициране
на подходящи терени

Общината

20152020г.

Общински
бюджет
и
външно
финансиране

Общински
бюджет
и
външно
финансиране

Общината

20152020г

-

-

Оперативни
програми и
външно
финансиране

Оперативни
програми и
външно
финансиране

на
по
на
и

1.3.1 Изграждане на Общината и 2015нови жилища
МРРБ
2020г

Липсата на постоянни доходи и икономическа нестабилност принуждават голяма част от представителите на ромската общност да
търсят препитание извън страната. Минимална част от ромското население има възможност за закупуване на частен имот или да строи
собствени жилища, което поражда нужда от наемане на общински имоти или жилища.
Необходима е реална потребност за осигуряването на финансови средства за изграждане на нови жилища за крайно нуждаещи се млади
ромски семейства. За тази цел общината е подсигурила общински терен и има одобрен инвестиционен проект за изграждане на нов
четириетажен жилищен блок в УПИ-1. Предстои процедура за одобряване и издаване на разрешение за строеж от главния архитект на
общината.
2.4 ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ПО ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ
Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях
През 2014 год. Дирекция ”Бюро по труда” - Ботевград реализира в рамките на своите компетенции конкретни мерки за повишаване
пригодността на представители на етноса за реализация на пазара на труда и намаляване на безработицата сред ромското население.
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Стъпките са съобразени със специфичните особености на района и потребностите на местното население и пазара на труда. За
съжаление голяма част от безработните роми са неграмотни и не могат да се включат в курсове за квалификация, което съответно
ограничава възможностите за устройването им на подходяща работа в условията на растяща конкуренция и повишени изисквания на
пазара на труда. Специалистите от ДБТ активно консултират работодателите при разработването на проекти за заетост.
Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” има за цел осигуряване на заетост и социална интеграция на
безработни лица, обект на месечно социално подпомагане. През 2014 година по тази програма общината е осигурила работа на 173
лица. – Дирекция Бюро по труда!

Цели

1.Осигуряване на
достъп на ромите
до пазара на труда
и до различни
инструмент и и
инициативи
за
самостоятелна
заетост.
Квалификация и
преквалификация
на
безработни
роми, както и на
заети
роми
в
съответствие
с
професии,
търсени на пазара
на труда

Задачи

1.1.Повишаване
на пригодността
и
квалификацията
на
безработни
роми

Дейности

Отговорна
институция

Времеви
период

1.1.1Организиране Бюро по труда в 2015на
обучителни сътрудничество 2020г.
курсове
за с общината
безработни лица:
-мотивация
за
активно търсене на
работа;
- професионална
ориентация;
-професионална
квалификация,
в
рамките
на
годишните
програми

Финансиране
Средства

Източник

Оперативни
програми
и
Републиканския
бюджет

Оперативни
програми
и
Републиканския
бюджет

13

1.2.Осигуряване
на заетост на
ромите, търсещи
работа

1.2.1.Насърчаване
Бюро по труда в 2015на заетостта чрез сътрудничество 2020г
програми и мерки с общината
по реда на ЗНЗ в
рамките
на
годишните
програми
за
обучение

Оперативни
програми
и
Републиканския
бюджет

Оперативни
програми
и
Републиканския
бюджет

Основни изводи:
• Необразоваността и отсъствието на квалификационни умения сред безработните граждани от ромски произход е сериозна пречка при
осигуряването на работа;
• Липса на умения за търсене и кандидатстване за работа сред ромската общност;
• Липса на предприемачески умения и финансови ресурси за започване на собствен бизнес сред общността обект на анализа;
• Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица и демотивация за работа поради
продължителна безработица;
• Липсва заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, регистрирани на трудовата борса като цяло.
• Част от работодателите не обявяват свободните работни места в ДБТ
2.5 ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ПО ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА и МЕДИИ
Оперативна цел: Насърчаване на културното многообразие и популяризирането на ромската култура, традиции, обичаи и творчество
Основният принцип, който се откроява в общинската културна политика, е: всички културни прояви да утвърждават принципите на
толерантност, информираност и добронамереност.
Цели

Задачи

Дейности

Отговорна
институция

Времеви
период

Финансиране
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1.Съхраняване,
развитие
и
популяризиране
на специфичната
етнокултура на
ромите като част
от
българската
национална
култура
и
създаване
на
условия
за
участие
на
ромската
общност
до
културния живот

1.1.Повишаване
на
възможностите
за съхраняване
на
ромските
традиции
и
култура,
неформално
образование
и
достъп
до
култура
чрез
читалищата

1.1.1.Популяризиране Общината
на ромската култура
чрез общия културен
календар на общината

1.2Насърчаване
1.2.1. 2Насърчаване на
на млади ромски млади ромски таланти
таланти
2. Създаване на
условия
за
равнопоставено
представяне
на
ромската
общност,
промяна
на
негативния образ
на
ромите
и
противодействие
на проявите на

2.1.Представяне
на
ромската
общност
–
проблеми,
традиции,
култура
и
съвременни
достижения във
всички сфери на
обществения
живот

Средства

Източник

20152020г

Общински
бюджет
и
външно
финансиране

Общински
бюджет
и
външно
финансиране

20152020г

Общински
бюджет
и
външно
финансиране
Общински
бюджет
и
външно
финансиране

Общински
бюджет
и
външно
финансиране
Общински
бюджет
и
външно
финансиране

2.1.1.Медийно
Местни медии в 2015отразяване
на сътрудничество 2020г
културни
и с общината
обществени
мероприятия свързани
с ромската общност
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„езика
омразата”
печатните
електронни
медии

на
в
и

Битуването на два етноса - българи и роми, в селищата със смесено население и активното им участие в богатия културен живот на
общината са допринесли и продължават да допринасят за съхранение на културната идентичност на общината в цялото й
многообразие. Тясно и непрекъснато е сътрудничеството на културните институти и читалищата при реализирането на дейности,
свързани с етническите и интеграционни въпроси.
Повече от 10 години Община Ботевград, в сътрудничество с учебни заведения, културни институти и читалища, реализира
разнообразни инициативи от своя културен календар, свързани с интеграцията на отделните етнически общности в сферата на
културата, които са се превърнали в традиция. Голяма част от тях са насочени към ромската общност. Такива са датите, свързани
тематично с ромския етнос, като:
• 14 януари - Василовден
• 8 април – прояви, посветени на Международния ден на ромите. Реализират се съвместно с читалища от населени места с компактно
ромско население;
• 28 август – Голяма богородица
2.6 ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Конституционен принцип в Република България е недопускането на ограничения на правата или привилегии, основани на раса,
народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, лично и обществено положение или
имуществено състояние. Тази забрана действа спрямо всички при упражняването и защитата на предвидените в Конституцията и
законите на Република България права и свободи.
Община Ботевград следва тези принципи, гарантирайки правата на всички граждани, независимо от тяхната етническа
принадлежност, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.
Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители и на членовете на Местната комисия за борба срещу
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за работа в мултиетническа среда.
Съвместни действия на полиция и МКБППМН за предотвратяване противоправното поведение сред подрастващите.
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Важна роля при осъществяването на превантивните дейности, свързани със защита на обществения ред и противодействието на
детското асоциално поведение играе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни
към Община Ботевград. Като цяло превенцията и противодействието на детското асоциално поведение у нас е уредена със Закона за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Цели

1.
Подобряване на
ефективността на
работа на
полицейски
служители и на
членовете на
Местната комисия
за борба срещу
противообществени
прояви на
малолетни и
непълнолетни за
работа в
мултиетническа
среда

Задачи

1.1.
Повишаване на
квалификацията за
ефективна дейност
чрез обучения на
полицейски
служители, на
членовете на
Местната комисия за
борба срещу
противообществени
прояви на малолетни
и непълнолетни и на
Отдел „Закрила на
детето” при Д „СП”
за работа в
мултиетническа среда

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

1.1.1. Обучение на
полицейските
служители по правата
на човека и проблемите
на малцинствата в
рамките на служебната
учебна година по
месторабота

Община Ботевград;
РУП гр.Ботевград;
Местна Комисия за
борба срещу
противообществени
прояви на малолетни
и непълнолетни;
Д „СП”

1.1.2. Беседи и
обучения в училище и
в ромските квартали за
превенция на
зависимости и за
начини на реагиране
при конфликтни и
рискови ситуации.

РУП гр. Ботевград;
Отдел „Закрила на
детето” при Д „СП”;
Местна комисия за
борба срещу
противообществени
прояви на малолетни
и непълнолетни и
всички училища на
територията на

2015 - 2020

Финансиране
Средства

Източник

В рамките на
бюджета на
съответните
институции

2015- 2020
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2.
Съвместни действия
на полиция,
институции и
представители на
ромската общност.

2.1.
Съвместни действия
на полиция и
МКБППМН за
предотвратяване
противоправното
поведение сред
подрастващите.

2.1.1 Провеждане на
срещи и беседи в
училищата за
запознаване на
учениците със Закона
за БППМН и НК в
часта му за
малолетните и
непълнолетните.

общината
РУП гр. Ботевград;
Местна комисия за
борба срещу
противообществени
прояви на малолетни
и непълнолетни;

2015 -2020

3. МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Изпълнението на Плана за действие /2015-2020/ на Община Ботевград се координира и отчита от главен специалист „Интеграция на
етносите ”.
Секретарят на Община Ботевград осъществява наблюдение и контрол по реализацията на Плана за действие.
Общественият ромски съвет участва в процеса на наблюдение и дава становища за поетапната реализация на Плана за действие.
При изпълнението на Плана ще се съблюдава принципът на партньорство с местните общности и представители на целевата група.
Финансирането на изпълнението на Плана ще се осъществява със средства от общинския бюджет, републиканския бюджет и средства
от европейски фондове.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящия план е отворен документ и дейностите, заложени в него ще бъдат адаптирани и допълвани в зависимост от настъпващи
промени и обстоятелства във времето за изпълнение на Общинския план за развитие на община Ботевград.
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