ПРОТОКОЛ
Днес, 29.11.2012 г., в зала 101 на Областна администрация Ловеч, се проведе заседание на
Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. Заседанието
беше открито от заместник областния управител г-н Сашо Данков, който поздрави
присъстващите от името на г-жа Ваня Събчева, Областен управител и председател на ОССЕИВ,
която е възпрепятствана да присъства поради участие в заседанието на Регионалния съвет за
развитие на СЗР.
Г-н Данков информира присъстващите, че Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите 2012 – 2020 г. (НСРБИР 2012-2020) е приета от Народното събрание с
Решение от 1 март 2012 г. Той представи приоритетните области на интеграционната политика,
като подчерта, че приоритетите върховенство на закона и недискриминация и култура и медии
до сега не са включвани като направления в стратегически документи.
Г-н Данков запозна присъстващите с Плана за действие към стратегията, който е структуриран
за изпълнение в два периода: 2012 – 2014 и 2015-2020 г., като първият период се покрива
изцяло от Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското
включване 2005-2015“.
Г-н Данков представи подходите, приоритетите, водещите принципи и хоризонтални аспекти,
цели, механизми за изпълнение и мониторинг на НСРБИР. За изпълнение на Националната
стратегия със заповеди на Областния управител са сформирани Областен съвет за
сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ) и Областен оперативен екип
(ООЕ). Той подчерта, че днешното заседание е свикано с цел да бъдат запознати членовете на
ОССЕИВ със задачите, които предстоят във връзка с осъществяване на процеса на областно
планиране, да се изяснят начините на взаимодействие, осъществяването на координация и
съгласуваност на действията за изготвяне в срок до 31 януари 2013 г. на необходимите планови
документи.
Г-н Карловски и г-жа Пеева запознаха в детайли присъстващите с НСРБИР и предстоящите
стъпки в процеса на областно планиране и структурата на плановите документи:
Областният управител утвърждава областната стратегията след съгласуването и от Областния
съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Целият процес на
областно планиране се координира от Областния оперативен екип (ООЕ), определен със
заповед на Областния управител.
Областния оперативен екип свиква:
Координационно-информационна среща за стартиране на процеса на областно и общинско
планиране;
Заключителна среща, с която процесът на областно планиране приключва след съгласуване на
Областната стратегия в комплект с общинските планове за действие.
При разработването на стратегията е задължително спазването на структурата на НСРБИР.
Областната стратегия трябва да се придържат към основните цели на НСРБИР, отчитайки
конкретната специфика на областта, както и заложените мерки в общинските планове за
развитие на всяка община.
За изпълнението на стратегията е необходимо да се предвидят формите и механизмите за
междуинституционална координация и междусекторно сътрудничество. Трябва да се разработи
собствен механизъм за координация и управление, да се определят конкретни отговорници и да

се включат общинските координатори, които имат пряко отношение или са ангажирани с
изпълнението на интеграционната политика в съответната община. Важен елемент на този
механизъм е съгласуването на дейностите между общините и включените заинтересовани
страни за оперативното изпълнение на Областната стратегия.
Звеното за мониторинг и оценка трябва да има ясни, конкретни задачи и отговорности. То се
обособява чрез решение или по препоръка на Областния оперативен екип, или чрез заповед на
Областния управител и включва до 6-8 души – с цел оперативност - представители на
областната администрация, експерти от общинските администрации, НПО и др. Участниците в
Звеното за мониторинг и оценка обикновено работят по служебен или трудов договор в
посочените организации. Задълженията им по координацията на дейности по мониторинг и
оценка на областното планиране се регламентират със заповед от съответния работодател и
задължително се включват в длъжностните им характеристики.
Общинският план за действие трябва да се придържа към структурата и съдържанието на Плана
за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на
ромите (2012- 2020) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” За всяка дейност
специално да бъде отбелязано каква част от необходимата сума общината може да финансира
със собствени средства, за каква част ще са необходими допълнителни средства и как се
предвижда те да бъдат набавени.
При стартирането на процеса на общинското планиране се предвижда провеждане на
координационно - информационна среща. Формира се Общински оперативен екип, който
включва задължително кмета на общината, секретаря на общината, председателя на общинския
съвет, общинския координатор за изготвянето на Областната стратегия, представители от
общината, отговарящи за образование, здравеопазване, жилищна среда и инфраструктура,
култура; представители от: Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда",
Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;
служители на МВР (детска педагогическа стая); представители от общностите, за които са
предназначени мерките; неправителствени организации, работещи в сферата на интеграцията.
Препоръчително е координационно - информационната среща да се състои в рамките на
заседание на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
На срещата се представят целите, задачите и механизма на общинското планиране и се
уточнява организацията на съвместната работа, представя се Общинският оперативен екип с
неговите функции и задачи, фиксират се сроковете и се изясняват формите и начините на
комуникация между общинския екип и всички заинтересовани страни.
Всяка община следва да разработи собствен механизъм за координация и управление и да
определи конкретни отговорници. Кметът на общината чрез заповед ще определя Звено за
мониторинг и оценка. Звеното за мониторинг и оценка ще изготвя до 1 февруари на следващата
година мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на общината в изпълнение
на Областната стратегия за интегриране на ромите за предходната година, който ще се изпраща
до Областния управител.
Общинският оперативен екип в сътрудничество с Областния оперативен екип изготвя и
предоставя на кмета на общината предложението за План за действие на общината за внасяне и
приемане от Общинския съвет. Процесът на изготвяне на Общинския план за действие
приключва с провеждането на заключителна среща, свикана от Общинския оперативен екип. На
срещата се докладва за приключилия процес на изготвяне на Общинския план за действие.

Приетите от общинските съвети Планове за действие се изпращат до Областния управител и
стават приложение към Областната стратегия.
Г-н Карловски информира присъстващите представители на общините, че от различни
институции е изискана необходимата информация за 2011 г., която ще се ползва за изготвяне на
аналитичната част на Областната стратегия и общинските планове за действие. Веднага щом
бъде събрана, информацията ще бъде предоставена на общините.
В изготвения план-график на процеса на областно планиране е предвидено анализа на
информацията да приключи до края на първата десетдневка на януари 2013 г. Изготвянето на
предложения за областна стратегия и общински планове за действие трябва да приключи до
25.01.2013 г. Предвижда се процесът на областно планиране да приключи с провеждане на
заключителна среща на ООЕ на 30.01.2013 г. На срещата ще се докладва за приключилия
процес на изготвяне на стратегическите документи – Областна стратегия и общински планове
за действие, след което Стратегията на област Ловеч за интегриране на ромите ще се предложи
на Областния управител за утвърждане до 31.01.2013 г.
След като на всички зададени въпроси г-н Карловски даде изчерпателни отговори, г-н Данков
благодари на присъстващите за участието, пожела качествена работа по създаване на
документите в изискуемите срокове и закри заседанието.
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