
Актуализиране на Общинските планове за 
интеграция на ромите 

Изводи и препоръки 



 Инициирано от ЦМЕДТ „Амалипе“, Сдружение 
„Свят без граници“ – Ст. Загора, Сдружение „Нов 
път“ – Хайредин, Ромска академия за култура и 
образование – Сливен в 18 общини като пилотно 
упражнение за национален процес 

 Реализирано от съответните общински 
администрации, местни активисти, институции и 
общности 

 Координирано със Секратариат на НССЕИВ 

 

Пилотно актуализиране на ОПИР 2014-20 

www.amalipe.com 



 Обучение на местни ромски активисти за изработване 
на ОПИР: 14-16 декември 2013 г., организирано от 
ЦМЕДТ „Амалипе“; 

 Публични обсъждания в населените места с ромско 
население (Водолей, Леденик): януари  - февруари 2014. 
Те бяха организирани от Центъра за развитие на 
общността, съвместно с местните кметства. В тях 
участваха както роми, така и кметовете на съответните 
кметства и хора от мнозинството; 

 Областна конференция за изработване на ОПИР: 
28.02.2014 г., организирана от Областна управа и ЦМЕДТ 
„Амалипе“ 
 
 

Опитът на община В. Търново 
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 Заповед  на Кмета на община В. Търново РД № 22–508 
/01.04.2014 г.: определя работна група за подготовка на 
Общинския план. Участват всички заинтересовани 
страни: общинска администрация, областни институции 
(РИО, РЗИ, РДСП), ЦМЕДТ „Амалипе“, местни ромски 
активисти; 

 Заповедта определя края на май като срок за внасяне 
на проекта на Общинския план в ОбС 

 Понастоящем се финализира работния вариант: 
Общинския съвет може да внесе допълнения и промени 

 

 

Опитът на община В. Търново 
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 Насочен както към ромите, така и към другите граждани, живеещи в сходна 
ситуация 

 Съдържа 2 части: Анализ и Таблици с предвидени цели, задачи, дейности, 
отговорна институция, времеви период, финансиране 

 Предложени са дейности в 6-те приоритета, зададени от НРБИР плюс седми 
приоритет „Създаване на предпоставки за изпълнението на Общинския план“ 

 В седмия приоритет се залага на активизирането на местната ромска общност 
(чрез продължаване и разширяване на дейността на Центъра за развитие на 
общността – В. Търново) и на формирането на благоприятна обществена среда 
(разширяване на дейността на Младежкия клуб за толерантност, ангажиране 
на учители, социални работници и здравни работници и т.н.). 

 Предвижда се формирането на Обществен съвет за изпълнението на ОПИР с 
участието на 4 страни: местна власт, областни институции, НПО, местни 
активисти 

 Предвижда се формирането на Комисия за мониторинг и оценка 
 
 
 

Документът 
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 1. Необходим е включващ процес на изработване на Общинския план: с 
участието на институции, НПО, местни общности; 

 2. Привлекателни са дейности, които обединяват образование, заетост, 
здравеопазване и подобряване на жилищните условия: т.нар 
„интегрирани интервенции“; 

 3. Залага се на принципа на партньорство: участие на институции и НПО 
в изпълнението на дейностите, Обществен съвет за изпълнение на 
ОПИР; 

 4. Дейности за активизиране на местните общности и за формиране на 
благоприятна обществена среда са особено привлекателни и търсени: 
работа на терен, общностен център, младежки групи за толерантност, 
ангажиане на професионални гилдии (учители, здравни и социални 
работници) и т.н.; 

 5. Разчита се основно на финансиране от европейски програми 
 

 
 
 

Основни изводи 
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 Организирайте включващ процес по модела описан по-
горе! 

 Заложете в общинския план още една приоритетна 
област: „Създаване на необходимите предпоставки за 
изпълнение на ОПИР“:  включете цели като  
Активизиране на ромската общност; Преодоляване на 
анти-ромските стереотипи и създаване на подкрепяща 
обществена среда; Създаване на необходимия 
административен капацитет за прилагане на ОПИР; 
Осъществяване на наблюдение и оценка на 
изпълнението 

 Заложете индикативен бюджет на дейностите в Плана 
 
 

Препоръки към общините 
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 Подкрепете финансово общините в изпълнението на 
Общинските планове за интегриране на ромите 

 Необходими са възможности за финансиране на интегрирани 
общински проекти  за изпълнение на ИПИР, съчетаващи 
„меки“ и „твърди“ мерки: кандидатстване пред един 
Управляващ  орган, опростени правила за отчитане и 
верифициране на разходите 

 Необходимо е отваряне на възможности за финансиране на 
общински проекти за изпълнение на ОПИР възможно най-
скоро: сред първите обявени конкурси по ОПРЧР, ОПНОИР, 
ОПРР 

 

 

Препоръки към националните институции 
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 ЦМЕДТ „Амалипе“ е готов да съдейства на 
общините за изработване на ОПИР: чрез Центрове 
за развитие на общността, Младежки клубове за 
толерантност и училищата, с които работи; 

 Убедени сме, че всички ромски организации имат 
желание и готовност да се включат в процеса; 

 Партньорството и реалното участие на ромските 
организации и местните общности е императивно 
необходимо! 

 

 

Съдействие 
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 Деян Колев, 

 ЦМЕДТ „Амалипе“ 

 Deyan_kolev@amalipe.com 

 

 

Благодаря за вниманието! 
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