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№ ПРОБЛЕМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ
 2006 - 2008 г. 2009 - 2013 г.

I. "Жилищна политика, Инфраструктура и Социална политика "
1.1. Жилищна политика

1.1.1.

1.2. Инфраструктура

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3. Ниско налягане на питейната вода.

1.2.4.

1.2.5.

Пренаселеност на къщите и кварталите, 
няма ново строителство, миграция. 

Изготвяне на проект "Разширение- ЮГ" на гр. 
Пещера, който има за цел задоволяване на острите 
жилищни нужди в двата квартала и изграждане на 
необходимата инжинерна инфраструктура: нето 
жилищен терен -101 дка.; обитатели -1900 бр.; 
едноетажни сгради 284 бр.; урегулирани поземлени 
имоти-119 бр.; улици, паркинг и др. 24 дка. Търсене 
на източници за финансиране. 

Осигуряване на средства по програми и проекти с 
осигурено участие на общината (в рамките на 
общинския бюджет). 

Част от ромските квартали не са в 
регулация. 

Да се направи проучване на възможността по 
изготвяне на застроителни и регулационни планове 
на ромските квартали. Изграждане на ел. мрежа 
(изграждане на трафопост- 2 бр., външно 
захранване на трафопост, стълбове и улично 
осветление)

Поетапно изготвяне на застроителни и 
регулационни планове на ромските квартали.

В голяма част от ромските квартали 
водоснабдителната и канализационната 
мрежа е недостатъчна и остаряла.

Да се извърши проучване и проектиране за 
водопроводна и канализационна мрежа (3 200 м.л.) 
Да се направи разчет на бюджетни средства. 

Поетапно изграждане на водоснабдителни и 
канализационни мрежи в кварталите с ромско 
население.

Да се извърши проектиране за осигуряване на 
необходимото количество питейна вода за ромските 
квартали.

Да се осигури необходимото количество питейна 
вода за ромските квартали.

Липсват зелени площи, градинки и детски 
площадки в кварталите.

Да се извърши проектиране. Да се направи разчет 
на бюджетни средства от община Пещера за 
изграждане на зелени площи, градинки и детски 
съоръжения в ромските квартали.

Поетапно изграждане на зелени площи, градинки и 
детски съоръжения в ромските квартали.

Лошо състояние на улиците в ромските 
квартали.

Изграждане на пътна мрежа (пътно платно, 
тротоари, паркинги, уширения и др.) Да се направи 
разчет на бюджетни средства за ремонт на улиците 
в ромските квартали.

Предвиждане на средства за ремонт на улиците в 
кварталите.
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1.3. Социална политика, икономическо развитие и заетост

1.3.1.

1.3.2.

Социална програма за стимулиране на 
образованието.

1. Предоставяне на безплатен транспорт за 
учениците от двата квартала до училищата.

1. Предоставяне на семейни пакети със стоки от 
първа необходимост за ученици по определените 
критерии, учебници и учебни помагала, облекло.
2. Осигуряване на безплатен транспорт за 
учениците от двата квартала.
3. Осигуряване на летен лагер за ученици от 
социално слаби семейства в общински почивни 
бази.

Социална програма за стимулиране на хора 
изтърпели наказание "лишаване от 
свобода".

1. Предоставяне на информация за възможности за 
преквалификация по програми финансирани от 
община Пещера и предприсъединителни фондове 
на ЕС.
2. Създаване на информационно табло при 
коменданта на квартала за получаване 
своевременна информация за срокове и молби до 
различните институции.

1. Осигуряване на средства от донорски програми и 
проекти с участието на общината.
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II. "Икономическо развитие и заетост"
2.1. Недостиг на ресурси за развитие на икономическа инициатива – бизнес

2.1.1.

2.2. Проблеми, свързани с развитието на човешките ресурси сред ромската общност

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3..

2.3. Висок процент на безработицата сред ромското население. Дефицит на подходящи работни места

2.3.1.

2.3.2.

2.4. Проблеми, свързани с отношенията работодател – работник

2.4.1. 1. Курсове за професионална квалификация; 

2.5. Екология – замърсени квартали

2.5.1.

В ромската общност липсват свободни 
средства и ресурси за инвестиции и 
стартиране на бизнес

1. Изготвяне на стратегия и проекти, за 
икономическо развитие с оглед разкриването на 
нови работни места за ромското население (общ 
екип от общината, НПО и експерти);

1. Стимулиране на икономическата инициатива 
сред ромите: бизнес и производство.
2. Привличане на средства чрез дългосрочни 
програми, финансирани от общината и донорски 
програми;

Липса на опит и бизнес-умения, 
предприемачески дух и нагласи към 
самоинициатива, липса на информация за 
икономически възможности и стартиране на 
бизнес.

1. Проучване на възможности за придобиване на 
компетенции, знания и умения за стартиране на 
собствен бизнес; 

1. Обучение за придобиване на бизнес умения, 
консултациии, обмен на информация в БЦ;

Липсват възможности за развитие на бизнес 
сред предприемчивите роми

 1. Специалисти от община Пещера и Бизнес-
центъра да оказват методическа помощ при 
изготвянето на бизнес-проекти; 

1. Специалисти от община Пещера и Бизнес-
центъра да оказват методическа помощ при 
изготвянето на проекти. 2. Да се предоставя 
информация на ромски фирми за донорски 
програми и фондове от специалистите на ОА; 

Липса на земя у ромите в крайните квартали 1. Да се проучи възможността за отдаване на земя 
за обработка в крайните квартали на града; 

1. Пилотно стартиране на инициативи за обработка 
на земя в крайните квартали на града;

Недостиг на работни места за роми в 
сферата на общинската икономика.

1. Проучване на възможности за осигуряване на 
работни места в сферата на чистотата, ремонти, 
изграждане на инфраструктура, озеленяване; 

1. Осигуряване на работни места в сферата на 
чистотата, ремонти, изграждане на инфраструктура, 
озеленяване; 

Закриване на отрасли, вследствие на 
структурната реформа

1. Курсове за професионална квалификация и 
преквалификация за безработни роми, съобразени 
с нуждите на пазара на труда;

1. Курсове за професионална квалификация и 
преквалификация за безработни роми, съобразени 
с нуждите на пазара на труда;

Непознаване на права/задължения от 
ромското население 1. Курсове за придобиване на необходимите знания; 

Няма адекватна схема за почистване на 
кварталите с преобладаващо ромско 
население

1. Да се разработи и приеме адекватна схема за 
събиране на битовите отпадъци, според нуждите на 
ромските квартали.
2. Да се осигурят контейнери за нуждите на 
ромските квартали.според нормативите за града. 

1. Прилагане на методите за обезвреждане на 
твърдите битови отпадъци (хартия, стъкло и 
пластмаси) в града и използване на полезните им 
компоненти. 
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III. Направление “Здравна политика”
3.1. Профилактика и ранна диагностика

3.1.1.

3.1.2.

3.2. Проблеми, свързани със стартирането на здравната реформа

3.2.1.

3.2.2.

3.3. Висока раждаемост

3.3.1.

3.4. Наркомании

3.4.1.

Над 30 % болни от туберкулоза в ромските 
квартали 

1. Да се направи проучване на скритата 
туберкулозна заболеваемост в ромските квартали и 
да започне интензивно лечение на туберкулозно 
болните -Търсене на финансиране чрез НПО;

Да се направи проучване на скритата туберкулозна 
заболеваемост в ромските квартали и да започне 
интензивно лечение на туберкулозно болните;

Висок % разпространение на хепатит и 
други инфекциозни заболявания с 
национална значимост

1. Да се реализира програма за имунизация за 
Хепатит В, други инфекциозни заболявания; както и 
за ранна диагностика и лечение на болните;

Да се реализира програма за имунизация за 
Хепатит В, други инфекциозни заболявания; както и 
за ранна диагностика и лечение на болните;

Висок % неосигурени жители на ромските 
квартали

1. Община Пещера да предостави място в ромските 
квартали за изграждане на Медицински пункт;

 Проучване на възможности и привличане на 
средства от НПО и общината за изграждане на 
Медицинския пункт, която да обслужва всички 
неосигурени жители на двата квартала, независимо 
от етническата им принадлежност; 

Ниско равнище на здравната култура в 
ромските квартали

1. Реализиране на специални програми за 
повишаване на здравната култура в ромските 
квартали от лекари специалисти и граждански 
организации, финансирани от НПО;

Реализиране на специални програми за 
повишаване на здравната култура в ромските 
квартали от лекари специалисти и граждански 
организации, финансирани от НПО;

Висока раждаемост, липса на семейно 
планиране, ранни бракове в ромската 
общност

1. Да се разшири дейността по информиране на 
тема - семейно планиране. Предоставяне на 
помещения от общината;

Да се разшири дейността по информиране на тема 
- семейно планиране. Предоставяне на помещения 
от общината;

Висок процент наркомани в ромските 
квартали

1. Да се засилят мерките за ограничаване на 
разпространяването на наркотици в ромските 
квартали;
2. Разработване на програма за борба с 
наркоманиитe;

1. Да се засилят мерките за ограничаване на 
разпространяването на наркотици в ромските 
квартали;
2. Реализиране на програма за борба с 
наркоманиите; 
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IV. "Образование"
4.1. Проблеми, свързани с предучилищната подготовка

4.1.1. Изпълнение на предвидените действия;

4.1.2.

4.2. Проблеми, свързани с училищната подготовка

4.2.1. Наличие на обособени училища. Поетапно изпълнение на програмата;

4.2.2.

4.2.3. Изпълнение на предвидените дейности;

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6. Липса на учители-роми

4.2.7.

4.3.  Проблеми, свързани със семейната и общностна среда, с диалога между общностите и институциите

4.3.1.

Децата от ромските квартали не владеят 
или лошо владеят български език. 

1. Да се предвидят необходимите щатове за 
учители и възпитатели-билингви в детските градини 
и началните училища.

Недостатъчен брой кадри, подготвени за 
работа с деца билингви в предучилищна 
възраст и за осъществяване на 
мултикултурно образование.

1. Краткосрочни курсове за специална подготовка 
на учители и възпитатели;

Осигуряване на специална подготовка на учители и 
възпитатели чрез краткосрочни и дългосрочни 
курсове;

 1. Разработване на цялостна Програма за 
образователна интеграция на децата и учениците 
от етническите малцинства на територията на 
община Пещера; 

Недостатъчни занимални, както и 
извънкласни форми, съобразени с 
интересите на децата и с особеностите при 
обучение на ромските деца

 1. Увеличаване броя на занималните в 
обособените училища; 2. Въвеждане на 
извънкласни форми, съобразени с интересите на 
ромските деца - кръжоци, езикови курсове, 
създаване на отбори по различни спортове за 
насърчаване развитието на талантливите деца; 

Въвеждане на извънкласни форми за обучение, 
съобразени с интересите на ромските деца - 
кръжоци, езикови курсове за насърчаване 
развитието на талантливите деца;

Наличие на необхванати, отсъстващи и 
отпадащи деца

Обхващане на децата и привличането им в училище 
чрез:
1. Развитие на извънкласните форми;
2. Да се назначат необходимият брой училищни 
психолози в обособените и смесените училища, 
съгласно нормативите на МОН; 

Недобро владеене на официалния 
български език от децата- роми.

Да се предви СИП-български език, като начин за 
подготовка на уроците в помощ на децата- роми;

Да се предви СИП-български език, като начин за 
подготовка на уроците в помощ на децата- роми; 

Непознаване на ромската култура от 
учителите

Провеждане на обучителни семинари по 
мултикултурно образование; 

Провеждане на обучителни семинари по 
мултикултурно образование; 

Да се мотивират ученици да продължат средно 
образование;

Да се провеждат допълнителни часове с 
талантливите ученици и да се мотивират да 
продължат образованието си във ВУЗ;

Наличие на голям брой неограмотени млади 
роми в извънучилищна възраст

Да се организират групи за ограмотяване на млади 
роми в извънучилищна възраст;

Изпълнение на предвидените дейности със 
съдействието на финансиращи програми; 

Ромското население в по-голямата си част 
не е в състояние да осигури учебници и 
помагала за децата си.

Да се привличат средства от донорски програми и 
проекти с участието на общината;

Осигуряване на учебници, отдих и помагала чрез 
средства от донорски програми и проекти с 
участието на общината;
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4.3.2.

Недостатъчно владеене на български език;
Ниско образователно ниво на родителите;
Липса на мотивация за образование;
Отрицателно влияние на семейната среда;

1. Осъществяване на програми на ромските 
граждански организации, насочени към промяна на 
отношението на ромската общност към 
образованието; работа с родителите; индивидуална 
работа за мотивация както на изоставащите, така и 
на талантливите ученици;
2. Организиране на професионално обучение на 
родителите; 

1. Осъществяване на програми на ромските 
граждански организации, насочени към промяна на 
отношението на ромската общност към 
образованието; работа с родителите; индивидуална 
работа за мотивация както на изоставащите, така и 
на талантливите ученици;
2. Организиране на професионално обучение на 
родителите; 
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V. Направление “Младежка дейност и ромската жена”
5.1. Младежки дейности

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3. Изпълнение на предвидените действия; 

5.1.4.

Липса на политика за интегриране на 
младежите от ромските квартали в 
българското общество

1. Изготвяне на проекти, които целят интегриране 
на младежите от ромските квартали в българското 
общество;

Привличане на средства по програми и проекти с 
участието на общината (в рамките на общинския 
бюджет); 

Липса на младежки клубове в ромските 
квартали

1. Създаване на младежки клубове в ромските 
квартали с участието на ромски младежки 
организации, НПО, представители на институциите;
2. Разработване на програма за развиване на 
специфични за младите хора дейностти;
3. Предоставяне на база от общината за 
младежките клубове и за реализация на 
младежките програми; 

1. Реализиране на програмите;
2. Набиране на средства по програми за развиване 
на дейности;
3. Развитие на стопанска дейност;

Слаба посещаемост на ромските девойки на 
прогимназиална и гимназиална училищна 
степен

Да се стимулира посещаемостта на ромските 
девойки в прогимназиална и гимназиална училищна 
степен с помощта на социални работници;

Липса на информация и професионална 
ориентация у ромската жена

Да се поднася своевременно информация за 
програми и проекти за професионална 
квалификации и преквалификации;

Да се поднася своевременно информация за 
програми и проекти за професионална 
квалификации и преквалификации;
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