ПРОТОКОЛ
от заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси, проведено на 29.02.2016 г.
Днес, 29.02.2016 г. в зала 101 на Областна администрация Ловеч, се проведе заседание на
Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /ОССЕИВ/,
свикано с писмо № РР-20-1/24.02.2016 г. Заседанието беше открито от г-н Драгомир
Кавалски, зам. областен управител на област Ловеч. Той поздрави присъстващите от името
на г-жа Ирина Митева, областен управител и председател на ОССЕИВ, която отсъства
поради служебна ангажираност.
Присъстваха 18 членове от състава на ОССЕИВ, както 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. Обсъждане и приемане на Проект на Годишен мониторингов доклад за 2015 г. за
изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на
ромите (2012-2020) в област Ловеч;
2. Други.

Участниците не направиха предложения за допълнения към дневния ред и се премина към
неговото гласуване. С 18 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 Деница Мончева, секретар на
ОССЕИВ и мл. екперт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч.
Г-жа Мончева изложи в резюме годишният мониторингов доклад и уточни, че той е бил
изпратен до всички участници на Съвета преди заседанието.
Г-жа Мончева подчерта, че във връзка с отчитане на напредъка по изпълнението на
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и
съгласно изискванията на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерския съвет (МС) и на
база получена информация от общините, РИО – Ловеч, ДРСЗ и РЗИ, е изготвен настоящият
Годишен мониторингов доклад за 2015 г. за изпълнението на Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012-2020) в област Ловеч.
Г-жа Мончева информира присъстващите, че от Сдружение „Знание“ са изпратили
информация за реализирани проекти, свързани с етническите малцинства, която е включена
в доклада. В него са включени 6 приоритетни области съобразно Националната стратегия
на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), както следва: „Образование“,
„Здравеопазване“, „Заетост“, „Жилищни условия“, „Върховенство на закона и
недискриминация“ и „Култура и медии“.
Г-жа Мончева акцентира, че през 2015 г. в сферата на образованието са резлизирани
следните проекти в област Ловеч:
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Национална програма „С грижа за всеки ученик“;
BG051P0001- 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ ОП
РЧР;
Проект „Даваме шанс лъчите на Слънцето да докосват всички“ (12.09.2014 до
31.07.2015) на Регионален инспекторат по образование – Ловеч, чиято цел е побезпроблемна адаптация и обучение на ромските деца в детските градини и осигуряване на
равен старт при постъпването им в училище;
Схема по ОП РЧР BG051P0001- 4.1.07 „Включващо обучение“ - подобрени са
възможностите за обучение на деца със СОП в риск от отпадане. По проекта са включени 5
училища на територията на област Ловеч;
Проект BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното
образование”;
Проект BG051PO001-4.3.01-0001 „Ограмотяване на възрастни” - „Нов шанс за
успех” - обхванати са деца от 3 училища, които преждевременно са напуснали училище;
Проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ – в проекта са
включени 6 училища
През 2015 г. Сдружение „Знание“ – Ловеч реализира следните проекти:
Проект „Весела градина“;
Програма „Равен шанс – достъп до средно образование“;
Проект „Готови за училище 2014-2015/ 2015-2016“;
Програма „Равен шанс – достъп до средно образование“;
Проект „Готови за училище 2014-2015/ 2015-2016“.
Активно се работи 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 2015 г. в област Ловеч се работи по НП „Нов
шанс за успех“, НП „Старт на кариерата“, Национална програма за заетост и обучение на
хора с трайни увреждания, НП „Сигурност“, проект „Независим живот“ по Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи“ на ОП РЧР, Програма
„Клио“, 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.
ДРСЗ – Ловеч е реализирала Националната програма „Активиране на неактивните лица“,
чиято цел е активиране и включване в пазара на труда на неактивни, в т.ч. обезкуражени,
както и на безработни лица посредством индивидуално и групово прилагане на
инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекциите
„Бюро по труда“ и насърчаване на включването им в обучение и заетост.
Жилищният фонд, обитаван от ромско население, в преобладаваща си част е в лошо
състояние. Предимно това са незаконни постройки, които не разполагат с необходимите
помещения за поддържане на хигиена.
Състоянието на общежитията като сгради е добро, но в стаите на тези общежития се
наблюдава лошо стопанисване от страна на настанените в тях роми. При необходимост се
разходват средства от общинския бюджет за ремонт на жилищата, обитавани от ромски
семейства.
Г-жа Мончева сподели, че е много важна ролята на общинските комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ОбКБППМН/.
Създадените добри партньорски взаимоотношения с всички институции в т. ч. Детска
педагогическа стая, Районно управление „Полиция“ и НПО, работещи по проблемите на
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децата, допринасят за постигането на траен ефект от работата с малолетни и непълнолетни
извършители на противообществени прояви и престъпления.
След представяне резюмето на Доклада се пристъпи към изказване на мнения, коментари и
предложения на присъстващите относно изготвения мониторингов доклад.
Г-жа Даниела Симеонова, Сдружение „Знание“ сподели, че благодарение на общинските
планове за действие за интегриране на ромите, Сдружение „Знание“ се ориентира за
потребностите в училищата, касаещи ромските деца. Работили са по 4 проекти, свързани с
интеграцията на ромското население. Докато са работили по който и да било от проектите е
добре, но след това е трудно осигуряването на устойчивост. Благодарение на здравните
медиатори, които им помагат да се срещат с хората по места, успяват да достигнат до
ромите.
Тя отбеляза, че сдружението работи на територията на 4 области и в област Ловеч
проектите се развиват добре. В община Ябланица има много случаи на хепатит, но
благодарение на съвместната работа с общините и здравните медиатори по места са взети
мерки.
Г-н Кавалски отбеляза, че е необходимо да има представители на ромския етнос и ромски
лидери, които да бъдат включени в състава на ОССЕИВ.
Г-жа Зюлейха Терзиева, регионален представител на КЗД информира присъстващите, че
е провеждала срещи с г-жа Данова, регионален координатор на Център за междуетнически
диалог и толерантност „Амалипе“ – В. Търново. Според нея Центъра няма дейност на
територията на област Ловеч.
Г-жа Зюлейха Терзиева сподели, че са се провеждали няколко мероприятия в община
Тетевен на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ съвместно със
Сдружение „Интеграция на ромската общност“ – Тетевен. Задачата е била да проведат
превантивни дейности в училищата.
Г-жа Зюлейха Терзиева отбеляза, че се е срещала с ромски лидери в общините Луковит,
Троян и Угърчин. Единственият проблем за ромските лидери е работата. Те считат, че няма
нужда от образование и квалификация.
За периода 2010-2015 г. на територията на областта г-жа Терзиева е провела консултации с
47 граждани по етнически признак, но това не означава, че те са се припознали като роми.
През 2015 г. 7 граждани са подали оплаквания и жалби.
Г-н Кавалски сподели безпокойството си от факта относно отсъствието на ромски
организации и заяви, че е необходимо да се потърсят такива и да се проведат срещи с тях.
Според него до момента се води един монолог.
Г-н Борис Врабевски, зам. кмет на община Тетевен каза, че г-жа Данова има познания по
отношение на изготвяне на проекти, касаещи ромите, и апелира да се търси контакт с нея.
Г-жа Светла Христова, РИО Ловеч информира присъстващите, че в областта работят
съвместно с Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ във връзка с
подпомагане на децата от малцинствен произход. Тя подкрепя изцяло идеята на г-н
Кавалски за иницииране на срещи с „Амалипе“, за да може нашите деца да бъдат включени
в техните проекти.
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Г-жа Божидарка Василева – директор на НУ „Инж. Вълков“ – Луковит отбеляза, че на
16 и 17.11.2015 г. е имало конференция на Центъра за междуетнически диалог и
толерантност „Амалипе“ в община Луковит, по време на която е имало и дейности в самото
училище. Тя представи опита на училището във връзка с интегриране на ромските деца и
заяви, че информация за реализираните проекти може да се види на интернет страницата на
училището.
Г-н Кавалски сподели, че е радващо че се работи в посока за интеграцията на децата, а от
там и към техните семейства. Трябва обаче да се организира среща с ромските лидери по
редица въпроси.
Г-жа Надежда Иванова, „Асоциация на власите“ сподели загрижеността си от факта, че
има демотивация на децата, тъй като те са „обречени“ поради нерегламентирани действия
(продажба на деца на 13-14 год.).
Г-жа Даниела Симеонова информира участниците в заседанието, че по проект на
Сдружение „Знание“ са заплащани таксите на децата за детската градина. Тя сподели, че
когато се поемат таксите, те са доволни, но ако няма такава възможност, децата биват
спирани от училище. Нейното предложение е детската градина да е без такса.
Г-жа Виолета Йорданова, началник на отдел в община Луковит заяви, че през годините
е имало предложение за по-ниски такси. В детската градина в с. Дерманци са обхванати 20
деца, които не заплащат такса, в следствие на което редовно посещават училище. Според
нея пътят за интегриране е този подход.
Г-н Николай Недялков, ОД на МВР сподели, че се радва, че е засегната темата за
престъпността в доклада. Той заяви, че се изпращат писма до ромските лидери, провеждат
се периодични срещи с тях, но резултатът е краткотраен.
Г-н Димитър Николов, директор на ОД „Земеделие“ информира, че има селища със 7080 % ромско население, където тече обратен процес. Интегрира се нещо малко в голямо, а
проблемът е, че след края на проектите няма устойчивост. В община Угърчин е реализиран
проект за отглеждане на малини, по който е осигурена заетост на роми. След приключване
на проекта няма малинови насаждения и изводът е, че няма устойчивост.
Г-н Кавалски подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред.
С 18 гласа “за”, 0 “въздържал се” и 0 “против” ОССЕИВ
ПРИЕМА
Годишен мониторингов доклад за 2015 г. за изпълнението на Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012-2020) в област Ловеч.

Г-н Кавалски предложи да се премине към т. 2 от дневния ред: Други.
Присъстващите споделиха, че всички предложения и коментари вече са направени в
рамките на предходната точка от дневния ред.
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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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