РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРОТОКОЛ №9
от
заседание на Звено за мониторинг и оценка
за изпълнението на Стратегия на област Плевен за интегриране на ромите
(2013 – 2020)
Днес, на 22.02.2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация
Плевен се проведе заседание на Звено за мониторинг и оценка определено със Заповед на
Областен управител на област Плевен № РД-12-02/22.01.2019 г., за изпълнението на
Стратегия на област Плевен за интегриране на ромите (2013 – 2020) в състав:
Председател:
1. ТАТЯНА БОЖИНОВА – Заместник областен управител на област Плевен;
Членове:
2. д-р Милен Първанов – Главен експерт в Дирекция АКРРДС в Областна администрация
Плевен;
4. Росица Виткова – Главен експерт в Регионална дирекция „Социално подпомагане” –
Плевен;
6. Георги Георгиев – Инспектор в ОД на МВР – Плевен;
7. д-р Ирина Николова – Джикова – Директор на Дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето” в Регионална здравна инспекция – Плевен;
8. Светослава Илиева – Старши експерт по „Чужд език и по майчин” към РУО – Плевен;
9. Йонка Данова – Образователен координатор за Северна България към Център за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”;
10. Борислава Коджабашева - Хаджиева – Председател на Сдружение „Знание”;
11. Елена Кирицова – Председател на УС на Сдружение „Развитие на личността и
човешките общности”.
Дневен ред:
Работна среща във връзка с изготвяне на годишен мониторингов доклад за 2018 г., за
изпълнението на приоритетите в Стратегия на област Плевен за интегриране на
ромите (2013-2020)
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Г-жа Татяна Божинова – Заместник областен управител на област Плевен откри
работната среща. Тя представи информация свързана с отчетния период – 2018 г.
Акцентирано беше, че в началото на всяка година Звеното за мониторинг изготвя
подробен аналитичен отчет във връзка с изпълнението на 6-те основни приоритета:
„Образование“, „Здравеопазване“, „Жилищни условия“, „Заетост“, „Върховенство на
закона и недискриминация“ и „Култура“.
Мониторинговият доклад след заседанието на звеното ще се разглежда и приеме в
Областният съвет по етническите и интеграционни въпроси и ще се утвърди от Областен
управител, след което ще бъде изпратено до Националния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционни въпроси към Министерски съвет.
По първа точка
В дискусията беше отбелязано, че в работата на Областният съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси активно участие вземат следните местни
неправителствени организации: Сдружение „Знание” – Плевен, Сдружение „Развитие на
личността и човешките ресурси” – Плевен, както и представители на Център за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”.
Отчетено беше, че медиаторите на територията на област Плевен за периода 2018 г. са 9
бр. в 7 общини. Съответно 1 в община Долна Митрополия (младежки), 2 в община Кнежа
(здравни), 1 в община Червен бряг (младежки), 1 в община Плевен (трудов), 2 в община
Левски (младежки и трудов) и 1 в община Пордим (младежки).
Сравнено с 2017 г. медиаторите са били 11 бр., през 2016 г. - 10 бр., през 2015 г. - 16 бр.
Като цяло през 2018 се наблюдава леко намаление на броя (с двама) на медиаторите
сравнено с 2017, като все пак се отчита положителната тенденция на увеличаване тяхната
бройка сравнено с 2014 година, като тогава са били 5 бр. Причините за тяхното намаляване и
непостоянния им брой е липсата на устойчивост и приключването на проектите по които са
били назначени медиаторите.
На територията на област Плевен през 2018 г. са реализирани 30 броя проекти с
насоченост към интеграцията на ромите, съответно в общините Червен бряг, Долна
Митрополия, Гулянци, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим и Плевен, като общата
усвоена сума за областта е 4 190 304,40 лв.
Г-жа Йонка Данова – Образователен координатор за Северна България към Център за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” взе отношение по темата, като насочи
вниманието на присъстващите, че може да представи допълнителна информация за още
реализирани проекти на територията на областта свързани с интеграцията на малцинствата.
В допълнение беше споделено, че въпреки постигнатия напредък са налице и редица
трудности и предизвикателства, които продължават да бъдат обект на дискусии, кръгли маси
и работни групи.
Трудностите са свързани с ниската мотивация на част от родителите от ромския етнос
за получаване на образование на техните деца; все още много млади роми продължават да
остават без подходящо образование; рано да напускат училище; или да не тръгват на
училище; наблюдават се ранни бракове и отсъствие на морални ценности.
Тези ключови фактори за намаляване на бедността и социалното изключване са
свързани с промени в нагласи, стереотипи и нямат краткосрочно решение. Въпреки
участието на всички заинтересовани страни и институциите, местните власти,
неправителствените организации, включително и на организациите, работещи в областта на
правата на човека, в последните години разширението на социалните дистанции между част
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от ромите и не-ромите, което се дължи преди всичко на икономически причини, определено
затруднява интеграционните процеси.
Г-жа Елена Кирицова – Председател на УС на Сдружение „Развитие на личността и
човешките общности” допълни, че би било добре към Мониторинговият доклад да се
включат и добри практики свързани с темата.
Представена беше следната добра практика, с предложение за включване в доклада:
“В община Искър с решение на Общинският съвет от 27.01.2017г., отпадат таксите за
посещение на деца в детските градини считано от 01.02.2017г. и обхваща всички деца от 1 до
4 група и яслена група. Необходимата сума за издръжка на детските заведения и
изхранването на децата ще бъде поето от собствени приходи в общинския бюджет. С това се
цели пълен достъп до детските градини от всички деца, включително и от ентически
произход, като родители, които са възпрепятствани до момента от таксата и не са пускали
децата си на градина, вече могат да го направят.“
Отчетена беше необходимост от получаване на допълнителна информация от
институции и общини от областта с цел по голяма пълнота на доклада.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Протоколчик: …….П……….
/Милен Първанов/
Главен експерт в дирекция АКРРДС
Областна администрация - Плевен

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………П……………..
ТАТЯНА БОЖИНОВА
/Заместник областен управител на област Плевен/
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