
 

 

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

 

 

Община Костенец   предлага на Вашето внимание Проект  на План  за действие 

на Община Костенец за подкрепа на интеграционните политики (2019-2020) г. На 

заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 

28.02.2019 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият проект 

на План  за действие на Община Костенец за подкрепа на интеграционните политики 

(2019-2020) г. Проектът е  публикуван на страницата на Община Костенец –            

www. kostenetz.com  на 28.02.2019 г.,и е обявен  на информационното табло в сградата 

на Община Костенец на същата дата. Предложенията и становищата могат да се 

депозират на електронния адрес на общината и в Центъра за услуги на гражданите в 

сградата на общинска администрация на адрес : гр. Костенец, ул.“ Иван Вазов“ № 2  

Причините налагащи приемането на План  за действие на Община Костенец за 

подкрепа на интеграционните политики (2019-2020) г. са заложените цели и 

приоритети в документите от по-високо йерархично равнище – Областна стратегия за 

интегриране на ромите / 2012-2020/, Национална стратегия за интегриране на ромите и 

Плана за действие към нея. 

 Планът  за действие на Община Костенец за подкрепа на интеграционните 

политики (2019-2020) г. се основава на принципите на последователност, 

приемственост,  съгласуваност и партньорство с държавните институции, гражданския 

сектор, както и информираност на гражданите на община Костенец за провеждане на 

политика в сферата на етническите и интеграционни процеси. 

 Настоящият  План за действие на община Костенец за подкрепа на 

интеграционните политики 2019-2020 г. 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. 

 

 



ІІ. Цел на План  за действие на Община Костенец за подкрепа на интеграционните 

политики (2019-2020) г.  

 

1.Създаване на предпоставки за активно участие и социална интеграция на 

етническите малцинства във всички сфери на обществения живот на територията 

на община Костенец; 

 2. Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и 

оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост - социализиране, 

приобщаване, включване на малцинствени общности в обществения живот; 

 3.Съхранение и развитие на културната, религиозната и езикова идентичност 

на етнически малцинствени общности като фактор за взаимно опознаване и 

духовно развитие; 

 4. Популяризиране съвместни дейности на етническите малцинства и 

българското население и работа в посока промяната на общественото мнение към 

етническите общности в позитивна посока; 

 5. Подобряване на достъпа до здравеопазване, образование и трудова заетост 

на представителите на етническите групи, с акцент върху най-уязвимите в 

социално - икономическо отношение граждани; 

 6. Преодоляване социалната изолация чрез провеждане на образователна 

политика, ориентирана към личностно развитие на младия човек, към неговата 

индивидуалност, социална и етническата цялост.; 

 7.Подобряване на здравния статус и здравната култура сред малцинствата; 

 8. Да се създадат условия за подобряване благосъстоянието на ромското 

население чрез повишаване образованието и изграждане на трудови навици; 

 9. Подобряване на жизнените условия на малцинствени групи в неравностойно 

в социално и икономическо положение и осигуряване на социална защита; 

 10. Осигуряване на условия за равно третиране на всички граждани, 

независимо от пол, вероизповедание и етническа принадлежност; 

11. Да се премахне всякаква форма на расова дискриминация със съдействието 

и прякото участие на държавната и изпълнителната власт; 

12. Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си. 

 

 

ІІІ. Финансови средства, необходими за прилагането на Плана  за действие на Община 

Костенец за подкрепа на интеграционните политики (2019-2020) г. 

 

За прилагането на Плана  за действие на Община Костенец за подкрепа на 

интеграционните политики (2019-2020) година  не е необходимо разходване на 

бюджетни средства, а за изпълнението на заложените дейности – средствата са в 

рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи и средства от 

участия в програми и проекти. 

 

 

 



ІV. Очаквани резултати: 

 

Реализирането на плана е част от усилията на община Костенец да се създадат 

равни възможности за по – добро качество на живот, като се осъществи устойчиво 

социално – икономическо, културно и образователно развитие на малцинствата.  

Планът за работа очертава основните цели и задачи в ключови обществени 

сфери, които ще гарантират промяна в начина на възприемане, категоризиране и 

представяне на малцинствата, както и пълноценната им интеграция. Той е ориентиран 

към : 

 Подобряване адаптивността и качеството на живот на маргинализираните групи; 

 Преодоляване изолацията в обществото на хората от маргинализираните групи; 

 Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и 

социалност към хората от ромския етнос; 

 Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблемите си; 

 Подобряване грижите за отглеждане, възпитание, образование и квалификация 

на децата и младите хора от ромския етнос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




