ПРОТОКОЛ
от заседание на Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни
въпроси
Днес, 27.11.2013 г., в зала 101 на Областна администрация Ловеч, се проведе заседание на
Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, свикано с
писмо РД-03-426/20.11.2013 г. Заседанието беше открито от г-н Емил Емилов, главен
секретар в Областна администрация Ловеч. Той поздрави присъстващите от името на г-н
Милко Недялков, областен управител и председател на ОССЕИВ, който отсъства поради
участие в среща в Министерския съвет.
Присъстваха 19 членове от състава на ОССЕИВ и Цецка Димитрова – зам. областен
управител на област Ловеч, Емил Емилов – главен секретар в Областна администрация
Ловеч, Николай Мирчев – председател на „Асоциация на власите“, гр. Летница, Божидарка
Василева – директор на НУ „Инж. Вълков“, гр. Луковит, Мери Янчева – ромски медиатор в
ДБТ Луковит, Димчо Диков – главен експерт в община Тетевен, Ивелин Йошев – секретар в
община Ябланица и експерти от Областна администрация Ловеч съгласно присъствения
лист.
При направената проверка се установи, че е налице необходимия кворум за провеждане на
заседанието.
Г-н Емилов предложи за гласуване следния проект на дневен ред:
1. Информация за дейността на Областния съвет за сътрудничество по етнически и
интеграционни въпроси (ОССЕИВ) за периода юни 2012 г. – юни 2013 г.
2. Отчитане на напредъка по изпълнение на Национална стратегия на Република
България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.) в област Ловеч
3. Други
Участниците не направиха предложения за допълнения към дневния ред и се премина към
неговото гласуване. С 19 гласа “за”, 0 “въздържал се” и 0 “против” ОССЕИВ прие дневния
ред.
По т. 1 от дневния ред г-н Емилов даде думата на г-жа Поля Върбанова, член на ОССЕИВ
и директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч.
Г-жа Върбанова запозна участниците с дейността на ОССЕИВ за периода юни 2012 г. –
юни 2013 г. Тя поясни, че през м. ноември, 2012 г. е проведено заседание на ОССЕИВ, на
което са представени подходите, приоритетите, водещите принципи и хоризонтални
аспекти, цели, механизми за изпълнение и мониторинг на Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (НСРБИР). Проведена е и
координационно-информационна среща на Областния оперативен екип (ООЕ), сформиран
със Заповед № РД-07-198 от 27.11.2012 г. Тя потвърди, че в процеса на областно планиране
са изпълнени всички стъпки по изготвяне на Стратегията. По указание от Националния
съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (НССЕИВ), срокът за
изготвяне е удължен до края на м. февруари 2013 г. С решение на общинските съвети са
приети общинските планове за действие във всички общини от област Ловеч.
На 30.01.2013 г. е проведено заседание, на което е съгласуван проект на Стратегия на
област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020 г.). Събрани са и писмени становища от
членовете на ООЕ относно представения проект. Със заповед на областния управител
Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020 г.) е утвърдена, и заедно с
общинските планове за действие е изпратена на НССЕИВ.
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Г-жа Върбанова информира присъстващите, че в резултат на много добра координация,
съвместно с РИО на МОН и РДСП, са осъществени проверки в училища от всички общини
на територията на област Ловеч. При тях е акцентирано на присъствието на учениците и
координацията с дирекциите „Социално подпомагане“ във връзка със спирането на
семейните помощи при 5 и повече неизвинени отсъствия от училище. Вследствие на тях
като положителен резултат е именно намаляване на безпричинните отсъствия.
Г-н Емилов предложи да се премине към т. 2 от дневния ред и даде думата отново на г-жа
Върбанова.
Г-жа Върбанова изнесе информация, че във връзка със задължението на държавите-членки
на ЕС периодично да предоставят информация на ЕК за напредъка по изпълнението на
заложените мерки в националните стратегии за интегриране на ромите и в плановете за
действие към тях в Областна администрация Ловеч е постъпило искане от Секретариата на
НССЕИВ към МС за изготвяне на обобщен доклад.
Тя благодари на всички общини за изпратената в указания срок информация, на базата на
която е представен Доклад за напредъка по изпълнението на Национална стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012 -2020 г.) в област Ловеч. Докладът е
изготвен по зададения от НССЕИВ конспект и съобразен с изискванията на ГД
„Правосъдие“ на ЕК и в рамките на определен обем. Като най-изчерпателна и пълна тя
отбеляза информацията на общините Летница, Луковит и Троян.
Г-жа Върбанова информира участниците в заседанието за положителния резултат, който
се забелязва в приоритет „Образование“ чрез разработване и реализиране на различни
програми и проекти. Напредък се отчита в намаляване броя на неизвинените и извинените
отсъствия при децата от етническите малцинства, както и намаляване на броя на
необхванатите и отпадащите, подлежащи на задължително обучение деца и ученици от
социално слаби семейства. Тя потвърди, че се работи активно за приобщаване на
родителите роми към образователния процес. Осигурена е заетост на лицата с ромски
произход чрез включване в различни програми, проекти и насърчителни мерки. По НП
,,Активиране на неактивните лица“ към настоящия момент в 3 дирекции ,,Бюро по труда“
от област Ловеч работят 3 ромски медиатори. В НП „От социални помощи към осигуряване
на заетост“ са включени 327 безработни роми, а 111 по схеми на ОП „Развитие на
човешките ресурси“. Провеждат се кампании относно повишаване здравната култура на
ромското население, включване в здравно профилактичните програми. Примери за добри
практики се наблюдават най-вече в сферата на образованието и здравеопазването с
реализиране на програми и проекти, осигуряване на безплатен транспорт до детски
градини, училища и др.
През предстоящия програмен период 2014-2020 г. общините отново ще могат да
кандидатстват с различни проекти и програми.
Тя информира, че предстои разработването на методическо ръководство от НССЕИВ за
изготвяне План за действие към Стратегията за периода 2014-2020. Процесът за областно
планиране за 2014-2020 г. е на преден план и ще стартира в началото на 2014 г.
Г-н Емилов даде думата на присъстващите да изложат накратко своите мнения, коментари
и предложения относно изготвения доклад.
Г-жа Светла Христова информира, че е разработена програма за превенция на
отпадналите ученици. Тя поясни, че голям брой учители и ученици са обучени в
мултикултурна среда. Успешно се реализира проект „Успех“ по ОП „Развитие на
човешките ресурси“, по който е сформиран СИП „Фолкор на етносите“. По НП „С грижа за
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всеки ученик“ са обхванати 5 детски градини, 5 училища в прогимназиален етап и други 11
училища.
Добри резултати се отбелязват при кандидатстване на учениците след IV и VII клас. Тя
допълни, че се отчита сериозен напредък при намаляване броя на неизвинени отсъствия.
Г-жа Христова изказа своята благодарност на институциите в област Ловеч за доброто
взаимодействие.
Г-н Емилов сподели, че съвместно с институциите в община Луковит, продължително
време е работил с деца от ромски произход и в резултат е повишена успеваемостта на
учениците.
Г-жа Божидарка Василева изнесе информация, че в продължение на 5-6 години работи с
деца в уязвимо социално положение от кв. „Елешник“ и кв. „Изток“ на гр. Луковит. В НУ
„Инж. Вълков“ по-голямата част от децата говорят ромски език, а сред тях има и такива,
които не разбират български език. Според нея трябва да се заложат мерки, с които тези деца
да бъдат приобщени. Това са едни прекрасни деца, отворени към всичко, което се случва.
Много е важно педагогическия колектив да работи с желание. Според нея, разковничето се
крие в това да има мотивация. Тя информира, че кабинетите в училището са оборудвани с
нова материално-техническа база. Иготвят се презентации, използват се иновативни и
интерактивни методи за обучение. Тя твърди, че децата са научени на навици, на
екологично възпитание и отчита голям напредък в работата си.
Във връзка с това г-н Емилов сподели, че интеграцията на децата от ромски произход
минава през училището, тъй като то има възпитателен характер. Според него процесът на
интеграция е много бавен, след което даде думата на г-жа Поля Велева.
Г-жа Велева постави акцент върху ролята на здравния медиатор. Тя потвърди, че той
осъществява контакт с неформални лидери на ромските общности. Здравният медиатор е
пряката връзка с тези хора. Тя акцентира върху приемане на преференциални условия за
заплащане на такса за ползване на детска градина в намален размер за деца от семейства в
уязвимо социално положение. Община Троян поема по-голям дял от таксите. Добра
практика е функционирането на Седмична детска градина в с. Калейца, която предлага
много добри условия. Осигурен е и безплатен транспорт за децата. Според нея таксите
трябва да отпаднат в седмичните детски градини, което спомага за интегрирането.
Тя изказва становище, че е необходимо да се продължи работата с родителите роми, тъй
като проблемите, които се създават не са между децата, а се зараждат в семейна среда.
Г-н Димчо Диков информира, че при разговор с директорите в детските градини в община
Тетевен също е установено, че има несъбрани такси. В НУ „Хаджи Генчо“ няма разделение
в отделните паралелки на български и ромски деца. Съвместно с г-н Райков, началник на
РИО на МОН Ловеч, общината се опитва да спаси училището в с. Голям Извор. Там децата
са предимно от ромски произход.
Г-жа Зюлейха Терзиева апелира, че трябва да се работи не само с ромските деца, но и с
всички етноси, за да се научат на толерантно отношение. В качеството си на регионален
представител на Комисията за защита от дискриминация организира срещи по общини с
родители от ромски произход с цел повишваване на здравната им култура и осведомеността
за правата и задълженията. Тя апелира за съдействие от страна на РИО на МОН Ловеч при
провеждане на срещите в училищата.
Г-жа Йорданова сподели, че от община Луковит са готови за съдействие на г-жа Терзиева.
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Г-жа Димитрова изказа становище, че децата ще се приобщят, но по-големия проблем
остава този с приобщаването на самите родители. Ако успеем да проведем обучителна
кампания с родителите, тогава всичко ще бъде наред. Необходимо е всички да обединят
усилията си, за да има положителен резултат. Трябва да сме единни в нашето различие,
допълни г-жа Димитрова.
Г-жа Христова изнесе информация, че е проведена кръгла маса на тема „Семейството,
образованието и ценностите в нашия живот“. Реализиран е и проект Ограмотяване на
възрастни „Нов шанс за успех“ по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Тя смята, че е
дошъл моментът, в който ромите търсят потребност да се ограмотяват. Проблем, който тя
отчита, е липсата на помощник-учители, които да спомогнат за преодоляване на езиковата
бариера.
Г-жа Йорданова информира, че във връзка с получаване на сертификати по проект „Нов
шанс за успех“, децата от ромски произход получават възможност да се запишат като
частни ученици.
В заключение г-жа Върбанова сподели своето лично мнение, че всичко започва от
семейството, от образованието. Според нея трябва да се потърси възможност за създаване
на вечерно училище.
Г-н Стойчев изказа мнение, че във всеки ученик се вижда „касичката с пари“. Ромските
деца отиват да учат, но за пари. Ние създаваме закони, за да ги интегрираме, каза Стойчев.
Необходимо е обединяване на институциите, за да ги принудим да спазват законите.
Г-н Йошев заяви, че в община Ябланица нещата не стоят добре и е трудно да се намери
контакт с хората от малцинствата.
Г-н Емилов благодари на участниците и ги уведоми, че информация за днешното
заседание и взетите решения ще бъде предоставена на медиите и публикувана на интернет
страницата на Областна администрация Ловеч, след което закри заседанието.

Протоколирал:
Деница Мончева
Секретар на ОССЕИВ

Зам. председател на ОССЕИВ:
Юнал Мъстънов
Зам. областен управител
на област Ловеч
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