ПРОТОКОЛ
от заседание на Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни
въпроси, проведено на 07.04.2015 г.
Днес, 07.04.2015 г., в зала 101 на Областна администрация Ловеч, се проведе заседание на
Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/,
свикано с писмо РД-03-123/01.041.2015 г. Заседанието беше открито от г-н Драгомир
Кавалски, зам. областен управител на област Ловеч. Той поздрави присъстващите от името
на г-жа Мадлена Бояджиева, областен управител и председател на ОССЕИВ, която отсъства
поради служебна ангажираност.
Присъстваха 17 членове от състава на ОССЕИВ и Драгомир Кавалски – зам. председател на
ОССЕИВ и зам. областен управител на област Ловеч 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 Кавалски предложи за гласуване следния проект на дневен ред:
1. Приемане на Годишен мониторингов доклад за 2014 г. за изпълнението на
ангажиментите по 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.“ в област Ловеч.
т. 2 Други.
Участниците не направиха предложения за допълнения към дневния ред и се премина към
неговото гласуване. С 17 гласа “за”, 0 “въздържал се” и 0 “против” ОССЕИВ прие дневния
ред.
По т. 1 от дневния ред г-н Кавалски даде думата на г-жа Поля Върбанова, член на
ОССЕИВ и директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч.
Г-жа Върбанова представи накратко резюме на Доклада и уточни, че той е бил изпратен до
всички участници на Съвета преди заседанието.
Г-жа Върбанова подчерта, че във връзка с отчитане на напредъка по изпълнението на
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012 – 2020/ и
Плана за действие към нея и съгласно изискванията на Секретариата на Националния съвет
за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси /НССЕИВ/ към Министерския
съвет /МС/ на база получената от общините информация е изготвен настоящият Годишен
мониторингов доклад за изпълнението на ангажиментите по 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.“ в област Ловеч. В него са
включени шест приоритетни области: Образование, Здравеопазване, Заетост, Жилищни
условия, Върховенство на закона и недискриминация, Култура и медии. Изпратен е в
указания срок /10 март 2015 г./ до НССЕИВ. Най-пълна и изчерпателна е информацията на
общините Летница, Ловеч и Троян.
Г-жа Върбанова акцентира, че изключително положителен резултат се наблюдава в
приоритет „Образование“ чрез разработване и реализиране на различни програми и
проекти. През 2014 г. училищата в област Ловеч са работили по проект „Подобряване на
качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна
организация на учебния процес“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“; модул
„Осигуряване на допълнително обучение на учениците за деца от подготвителните групи по
НП „С грижа за всеки ученик“, „На училище без отсъствия“, проект „Весела градина“,
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проект „Хайде на училище“ и др. Напредък е отчетен и в намаляване броят на
необхванатите, подлежащи на задължително обучение деца и ученици от социално слаби
семейства в общините Летница, Троян и Угърчин, като активно се работи и за приобщаване
на родителите роми към образователния процес.
По отношение на заетостта в рамките на годишните програми за обучение по Националния
план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2014 г. в област Ловеч е работено по
Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ /НП „ОСПОЗ“/ и
Регионална програма за заетост с фокус - влашкия и ромския етнос, с цел осигурявяне на
достъп на ромите до пазара на труда и насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по
реда на ЗНЗ. Проведени са беседи относно повишаване здравната култура на ромското
население, с цел превенция на социално-значими болести и ранна бременност, половипредавани болести и СПИН. С цел намаляване на противообществените прояви и създаване
на условия за насърчаване на междукултурното опознаване, толерантност и диалог,
ежегодно са представени презентации и листовки на тема „Толерантност“.
Г-жа Върбанова сподели, че е важна ролята на Общинските комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетни лица /ОбКБППМН/, а
създадените добри партньорски взаимоотношения с всички институции в т. ч. Детска
педагогическа стая, Районно управление „ Полиция“ и НПО, работещи по проблемите на
децата, допринасят за постигането на траен ефект от работата с малолетни и непълнолетни
извършители на противообществени прояви и престъпления. През 2014 г. е осигурено
библиотечно и информационно обслужване на гражданите от ромски произход в рамките
на програма „Глобални библиотеки – България“ в читалищата в област Ловеч.
В заключение г-жа Върбанова информира присъстващите, че Годишният мониторингов
доклад на НССЕИВ следва да се внесе в срок до 20 април 2015 г. от МС за приемане в
Народното събрание, а събраната отчетна информация се предоставя и на Европейската
комисия.
След представяне резюмето на Доклада се пристъпи към изказване на мнения, коментари и
предложения на присъстващите, относно изготвения мониторингов доклад.
Г-н Бисер Петков, сдружение „Интеграция на ромската общност“ – Тетевен предложи
Докладът да бъде допълнен с още информация за дейностите, извършени на територията на
община Тетевен.
Г-жа Поля Димова, заместник-кмет на община Троян припомни, че при създаването на
Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, е обсъждано
предложение за комплексно финансиране на общините в рамките на Плана за действие за
изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 20122020. Тя предложи отново да бъде поставен за разглеждане този въпрос, защото към момента се
финансират отделни дейности в рамките на различни национални и европейски програми към
различни министерства. Г-жа Димова сподели, че до края на април 2015 г. в община Троян ще
бъде приета Общинска програма за младежка заетост, в която ще бъдат планирани мерки за
преодоляване на безработицата и сред ромските младежи, които за съжаление са голяма част от
безработните младежи на територията на общината.
Г-жа Светла Христова, РИО на МОН –Ловеч направи предложение за предоставяне на
допълнителна информация от страна на РИО на МОН – Ловеч, касаеща реализация на
национални и европейски програми и проекти на територията на област Ловеч в сферата на
етническата интеграция, с която да бъде допълнен Доклада.
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Г-н Драгомир Кавалски направи предложение активните НПО, които работят за ромската
интеграция да изпратят до общините, на чиято територия развиват дейност, предложения за
съвместни дейности, които да бъдат включени в Плана за действие.
Г-жа Василева, община Ябланица сподели опит от работата на ромския медиатор, работещ към
общината. Тя поздрави всички присъстващи с предстоящия празник 8-ми април –
Международния ден на ромите.
Г-н Бахтияр Караали, сдружение „ЕВЕТ“ отправи апел към представителите на общините да
се запознаят с Програма „MERI“, работеща за ромската интеграция с идеята за трансфер на
информация и методи на работа. Г-н Караали представи намеренията на сдружението, което
представлява за реализиране на дейности в областта на ромската интеграция на територията на
област Ловеч.
Г-жа Бранимира Павлова, директор на Дневен център за лица с увреждания –Тетевен сподели
своите наблюдения от добрите резултати, постигнати в интеграцията на ромските деца, чрез
реализация на дейности по проект „Успех“ на територията на общината. Тя подчерта, че към
момента има свободни места за медиатори към община Тетевен, но няма кандидати за
заемането им, които да отговарят на изискванията.
Г-жа Мая Бешева предложи да бъдат реализирани специални програми за ромска заетост,
съчетаващи обучения, практика, наставничество и гъвкаво работно време, за да има реален
резултат в борбата с безработицата сред ромската общност.
Г-жа Росица Чапарова, РЗИ-Ловеч апелира присъстващите да се обръщат към Регионалната
здравна инспекция – Ловеч за провеждане на съвместни дейности в областта на здравното
образование сред етническите малцинства. Тя подчерта, че РЗИ – Ловеч притежава
дългогодишен опит в тази област, работи ежегодно по различни кампании и може да бъде
много полезна.
Г-н Кавалски подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред, като предложи
Докладът да бъде допълнен с информация от всички институции, участващи със свои
представители в работата на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни
въпроси.
С 16 гласа “за”, 1 “въздържал се” и 0 “против” ОССЕИВ прие така направеното предложение.
Г-н Кавалски предложи да се премине към т. 2 от дневния ред и даде думата отново на
г-жа Върбанова.
Присъстващите споделиха, че всички предложения и коментари вече са направени в
рамките на предходната точка от дневния ред.
Г-н Кавалски благодари на участниците и ги уведоми, че информация за днешното
заседание и взетите решения ще бъде публикувана на интернет страницата на Областна
администрация Ловеч, след което закри заседанието.
Протоколирал:
Деница Мончева
Секретар на ОССЕИВ

Зам. председател на ОССЕИВ:
Драгомир Кавалски
Зам. областен управител
на област Ловеч
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