РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПРОТОКОЛ №6
Днес, на 13.04.2016 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация
Плевен се проведе заседание на Областния експертен съвет по етнически и интеграционни
въпроси в състав:
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРАСИМИР ИВАНОВ – Заместник областен управител на област Плевен;
СЕКРЕТАР:
Арх. Трифон Иванов – Директор на Дирекция АКРРДС в Областна администрация Плевен;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Милен Първанов – старши експерт в Дирекция АКРРДС в Областна администрация –
Плевен;
2. Диляна Спиридонова – представител на община Белене;
3. Владимир Дюлгеров – заместник кмет на община Гулянци;
4. Шибил Манолов – представител на община Долни Дъбник;
5. Георги Йончев – заместник кмет на община Долна Митрополия;
6. Цветомир Миловски – заместник кмет на община Кнежа;
7. Стефан Милев – заместник кмет на община Плевен;
8. Вергиния Василева – заместник кмет на община Червен бряг;
9. Николай Николов – представител на ОД на МВР – Плевен;
10. Кремена Пъшева – представител на Регионален инспекторат по образование – Плевен;
11. Катя Дзезова – старши експерт „Управление на човешките ресурси” в РИОСВ –
Плевен;
12. д-р Ирина Джикова – Регионална здравна инспекция – Плевен;
13. Пламен Петков – представител на Териториално статистическо бюро - Плевен;
14. Рени Караиванова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” –
Плевен;
15. Йонка Данова – образователен координатор за Северна България към Център за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”.
Изпратили свои упълномощени представители: Малина Ешекова – заместник кмет
на община Белене, Иван Ветов – заместник кмет на община Долни Дъбник, Виктор Кесарски
– началник група в ОД на МВР – Плевен, Албена Тотева – началник на Регионален
инспекторат по образование – Плевен, Роза Иванова – директор на Териториално
статистическо бюро – Плевен, инж. Николай Начев – началник Регионален отдел
„Национален строителен контрол” Плевен, при РДНСК – „Северозападен район”, Нора
Стоева – директор на Областна дирекция „Земеделие” – Плевен.
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Отсъствали по уважителни причини: Ралица Добрева – Областен управител на
област Плевен, Емилия Тончева – заместник кмет на община Искър, Здравко Дафинов –
заместник кмет на община Левски, Любомир Мачев – заместник кмет на община Никопол,
Николай Петров – директор на Дирекция „Бюро по труда” – Плевен, инж. Николай Начев –
началник Регионален отдел „Национален строителен контрол” Плевен, при РДНСК –
„Северозападен район”, Нора Стоева – директор на Областна дирекция „Земеделие” –
Плевен.
Дневен ред:
1.Представяне на Мониторингов доклад за 2015 г.;
2.Дискусия във връзка с Мониторингов доклад за 2015 г.;
3.Приемане на Мониторингов доклад за 2015 г.;
4.Разни.
Г-н Красимир Иванов – Заместник областен управител на област Плевен
Г-н Иванов представи в кратко експозе информация свързана с процеса на областното
планиране в съответствие с Националната стратегия за интеграция на ромите (2012-2020).
Отбелязано беше, че настоящият Мониторингов доклад е втори след приемането на
Областната стратегия за интегриране на ромите.
По първа точка
Г-н Милен Първанов – Старши експерт - Областна администрация Плевен
Г-н Първанов представи в обобщен вид изводи свързани със 6-те приоритета от
Областната стратегия (образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост,
върховенство на закона и недискриминация, култура и медии) Акцент беше поставен върху
реализираното до момента в процеса на интегрирането на ромите на територията на област
Плевен.
Изведени бяха основни изводи:
Изпълнението на заложените мерки в Националната стратегия на Република България
за интегриране на ромите (2013-2020 г.), се осъществяват на територията на Област Плевен
чрез Плановете за действие за интеграцията на ромите в общините, както и на Стратегията на
област Плевен за интегриране на ромите 2013-2020 г.
9 от 11-те общини на територията на област Плевен имат създадени и действащи
общински планове за интеграция на ромите. Общинските планове са актуализирани с период
на действие от 2014 до 2017 г., според указанията на Национален съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ). В редица
Плевенски общини се създаде партньорство между неправителствените организации и
самите общини, като вече се предлагат иновативни решения за повишаването на нивата на
заетост в ромска общност, както и обучението им на територията на общините.
Медиаторите на територията на област Плевен за периода 2015 г. са 16 бр. Съответно 1
в Дирекция „Бюро по труда” - Плевен, 3 в община Долни Дъбник, 8 в община Кнежа, 1 в
община Левски, 1 в община Червен бряг и 2 в община Долна Митрополия, които са
недостатъчни за територията на областта.
Отчита се положителна тенденция на увеличаване тяхната бройка сравнено с
предходната 2014 година, като тогава са били 5 бр.
Продължава тенденцията част от хората, които околното население назовава като
„роми” или „цигани” да не се самоопределят като такива, което произтича от правото на
преброяваното лице само да определи етническата си принадлежност или да не посочи
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такава. Това значително затруднява определянето на тяхната реална бройка и анализирането
им.
Констатира се нежелание от страна на работодателите за назначаване на работа на лица
от ромски произход.
Използваният към настоящият момент модел в образователната система - „Парите
следват ученика” е неефективен и изкривява реалната картина по качествен и количествен
показател.
В процеса на работа периодично се провеждат работни срещи между общини и
Областна администрация във връзка с работата по изпълнението на приоритетите заложени в
Националната стратегия за интеграция на ромите. Отчита се много активен диалог между
местните и областните власти в реализацията на дейностите по стратегическите документи.
Препоръка: Необходимо е допълнително субсидиране на училищата на територията на
област Плевен в които има преобладаващ процент ученици от ромски произход за
назначаването на социални педагози, медиатори и психолози и по ефективна и целенасочена
работа с целевата група – учащи и техните родители.
Необходимо е държавата да поеме разходите за месечните такси на яслите и детските
градини, които към този момент се заплащат от гражданите. Поради липса на средства
социално слабите и (ромите) лишават децата си от тази подготвителни групи, което е пречка
за тяхното интегриране и е една от причините за тяхното изоставяне в обучението.
По втора точка
Г-н Красимир Иванов – Заместник областен управител на Област Плевен
Г-н Иванов сподели, че използваният към настоящият момент модел в образователната
система - „Парите следват ученика” е неефективен и изкривява реалната картина по
качествен и количествен показател.
Г-н Стефан Милев – заместник кмет на община Плевен
Г-н Милев се включи в дискусията, като допълни, изразявайки съжалението си, че нито
едно училище от община Плевен не е кандидатствало за финансиране по актуалната
програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Проблем се оказва условието за
участие с изискването на определен процент самоопределили се деца като роми в
кандидатстващо училище. Отчита се липсата на механизъм с който да се отчете това
самоопределяне. Въпросът със самоопределянето по принцип трябва да бъде изчистен.
Необходимо е да се измисли на централно ниво някакви критерии с които да се отчита
действителната бройка на ромите.
Г-н Красимир Иванов – Заместник областен управител на Област Плевен
Г-н Иванов отбеляза, че вече за втора поредна година в Мониторинговия доклад
отчитаме като слабост именно този проблем - тенденцията част от хората, които околното
население назовава като „роми” или „цигани” да не се самоопределят като такива.
Необходим е единен за страната механизъм с който да може да се отчете реалната бройка на
хората от малцинствените групи.
Г-жа Вергиния Василева – заместник кмет на община Червен бряг
Г-жа Василева допълни, че в тяхната община почти всички училища са се възползвали
от възможността за кандидатстване по програма „Наука и образование за интелигентен
растеж”. Тя заяви, че има начини за постигане на успех при въпроса за самоопределянето.
Според нея това е чрез пряк контакт, с разговори и разясняване с въпросната целева група.
Грешна е практиката за липсата на повтаряне на клас в началните училища.
Преминаването безпрепятствено на неграмотни деца (предимно от малцинствените групи) от
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1-ви до 4-ти клас е изключително тревожно. Няма нищо лошо в това, че детето ще остане да
повтаря една година за да научи български език. По важното е като стигне до 5 клас да не се
самоизключи реално, констатирайки липсата на всякакви познания.
Г-н Красимир Иванов – Заместник областен управител на Област Плевен
Г-н Иванов уточни, че във връзка с предложението за това, държавата да поеме таксите
за детски градини. Честа практика е, че така наречените „детски” които получават
родителите от малцинствените групи не стигат до децата. Идеята е целево държавата да
превежда на общините таксите за детски градини – за всички граждани които подлежат да
получават подобни средства.
Г-н Иванов отправи молба към представителя на Община Плевен за полагане на усилия
за назначаване на медиатори, който целенасочено да работят с етносите в малките населени
места в общината.
Г-н Шибил Манолов – представител на община Долни Дъбник
Г-н Манолов се включи в дискусията, като допълни, че в местно училище за няколко
месеца е бил назначен медиатор и се е отчело значителен ефект в работата с етносите.
Въпреки че определеното за целта финансиране приключило са намерени нови възможности
за осигуряване финансирането работана на медиатора. Този факт се отчита като една добра
практика в процеса по интегрирането на малцинствените групи.
Г-н Манолов уточни за наличие на неточност в Работния вариант на Мониторинговия
доклад. Става дума за включен проект от община Долни Дъбник, който няма да бъде отчитан
за изминалата 2015 г., а ще се включи в Мониторитговия доклад догодина.
По трета точка
При провелото се гласуване с пълно мнозинство беше взето следното
РЕШЕНИЕ:
Приема се единодушно Мониторинговия доклад за 2015 г. за изпълнение на дейностите
заложени в Стратегия на област Плевен за интегриране на ромите (2013-2020) с внесените
корекции.
По четвърта точка
Разни
Нямаше допълнителни предложения.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Протоколчик
Милен Първанов

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
КРАСИМИР ИВАНОВ
Зам. областен управител на Област Плевен
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