ПРОТОКОЛ
Днес, 30.01.2013 г. от 11,00 ч., в зала 101 на Областна администрация Ловеч, се проведе
заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни
въпроси (ОССЕИВ). Заседанието беше открито от г-жа Ваня Събчева, председател на
ОССЕИВ, която припомни, че в изпълнение на целите на Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (НСРБИР), приета от
Народното събрание с Решение от 1 март 2012 г. (ДВ бр.21 от 13 март 2012 г.) в края на
миналата година в област Ловеч стартира процеса на областно планиране, което
включва изготвяне на Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите и общински
планове за действие на всички общини на територията на областта.
В тази връзка на 29 ноември 2012 г. се проведе заседание на Областния съвет за
сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси и координационноинформационна среща на Областния оперативен екип, сформиран със заповед на
областен управител.
С цел разработване на общинските планове за действие към Областната стратегия бяха
сформирани Общински оперативни екипи, съгласно предоставените от секретариата на
НССЕИВ Помощни насоки за областно планиране.
Г-жа Събчева даде думата на присъстващите представители на общините да докладват
на какъв етап е разработването на общинските планове за действие.
Община Летница – общинският план е приет с решение №125 от 21.01.2013 г. и е
предоставен на ОУ. Планът е обсъден с представители на малцинствата.
Община Ловеч – общинският план е разработен и представен на ОУ, публикуван е на
сайта на общината за широко обществено обсъждане. Приемането от ОС е планирано
за сесията на 28.02.2013 г.
Община Луковит – общинският план за действие е приет от ОС Луковит и беше
предоставено хартиено копие.
Община Тетевен – общинският план за действие ще бъде представен за обсъждане на
заседание на ОС-Тетевен на 31 януари, след което се предвижда обсъждане с
представители на ромската общност и други групи в сходна ситуация през месец
февруари, преди да бъде окончателно приет.
Община Троян – общинският план е готов, на 11.02.2013 г. ще бъде представен на
заседанието на ОС-Троян.
Г-жа Събчева даде думата на г-н Карловски – секретар на съвета, който изнесе
информация за общините Угърчин, Априлци и Ябланица.
Експерт от областния оперативен екип презентира формулираните Визия,
Стратегическа цел, подходи и хоризонтални аспекти на изготвяната Стратегия на
област Ловеч за интегриране на ромите 2012-2020 г.
Представителите на общините Луковит и Троян споделиха задоволството си от
участието в проведената среща от НССЕИВ, на която са били обменени добри практики
и полезни идеи, които те имат възможност да ползват в процеса на изготвяне на
общинските планове.
Г-жа Събчева информира присъстващите, че в момента се разработва стратегическата
част, а проектът на стратегията ще бъде изпратен в електронен формат до членовете на
съвета в началото на февруари. Г-жа Събчева подчерта, че екипът в областна
администрация очаква и ще се съобрази с писмените коментари и становища по темата.
Те ще бъдат отразени в областния документ, преди той да се финализира.

Г-жа Събчева даде думата на присъстващите за коментари и мнения.
Г-н Райко Райков, началник на РИО на МОМН, изнесе информация, че през миналата
година са обучени 186 възрастни роми, което е добро начало. Той сподели мнението, че
повишаването на образованието на родителите спомага за по-добрата мотивация на
ромските деца да се образоват. Той изнесе оптимистичната информация, че област
Ловеч е с много по-висок дял на обхващане на 5-6 годишните деца в сравнение със
средното за страната.
Г-н Райков направи две предложения: кметовете на кметствата да се ангажират поактивно с установяване на децата, които не са обхванати в системата на образованието
и да се установят трайни практики за ограмотяване и продължаващо образование на
възрастни лица под формата на вечерно обучение, а не да се подхожда кампанийно
само в рамките на няколко месечни курсове, които не дават желаните резултати.
Г-жа Събчева предложи в тази връзка да се създаде работна група към ОССЕИВ, която
да включва представители на АЗ, РЗИ, ДСП, кметове на общини и кметства, РИО на
МОМН и експерти на ОА, което беше прието.
Д-р Чапарова изнесе информация за това, че РЗИ от 5-6 години имат регионална
здравна програма, насочена към лица в неравностойно положение, като досега са
работили само на територията на община Ловеч, а от тази година ще обхванат цялата
област. Вече правят посещения по училищата в населените места, в които има повече
представители на малцинствени групи.
След приключване на дискусията г-жа Събчева благодари на всички за участието и
закри заседанието.
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