РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И ИЗВОДИ
ОТ МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА 2019 г.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗАЛОЖЕНИ В
СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2013 – 2020)

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 2017 до 2020 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 неправителствени 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.
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”.
Медиаторите на територията на област Плевен за периода 2019 г. са 32,5 бр. в 8
общини. Съответно 2 в община Кнежа (образователни), 9,5 в община Червен бряг (1
младежки, 2 здравни, 1 правен и 5,5 образователни), 3 в община Долни Дъбник (1
образователен, 1 здравен и 1 трудов), 5 в община Гулянци (1 здравен, 2 образователни и 2
трудови), 6 в община Долна Митрополия (5 образователни и 1 трудов ), 1 в община Искър
(здравен), 5 в община Левски (1 трудов, 1 младежки и 3 образователни), 1 в община Плевен
(трудов).
Сравнено с 2018 г. медиаторите са били 9 бр., през 2017 г. 11 бр., през 2016 г. - 10 бр.,
през 2015 г. - 16 бр., през 2014 г. – 5 бр.
През 2019 г. се отчита значително увеличение на тяхната бройка. Тяхното вариране
обаче и непостоянния им брой през годините се дължи на липсата на устойчивост и
приключването на проектите по които са били назначени медиаторите.
На територията на област Плевен през 2019 г. са реализирани 57 бр. проекта (за 2018 г.
са били 29) с насоченост към интеграцията на ромите, съответно в общините Червен бряг,
Долна Митрополия, Гулянци, Кнежа, Левски и Плевен.
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Усвоени средства по приоритети:





Образование – 3 811 993,70 лв.;
Здравеопазване – 245 000 лв.;
Жилищни условия – 19 077 216 лв.;
Заетост – 1 149 587,90 лв.

Общата усвоена сума за 2019 г. за област Плевен е 24 283 796 лв. /през 2018 г.
усвоените средства са били 4 004 356,40 лв./
Въпреки постигнатия напредък са налице 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
от ромите и не-ромите, което се дължи преди всичко на икономически причини, определено
затруднява интеграционните процеси.
Важен елемент за осъществяване на интеграционната политика е работата в посока
преодоляване на негативните стереотипи. Това може да стане с участието на цялата
общественост, включване и на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на
национални и местни политики, инициативи за популяризиране на културната идентичност
на етническите общности, на добрите примери, постижения и други.
Анализът в реализация на интеграционната политика на област Плевен за 2019 г.
показва, че за решаването на съществуващите проблеми за постигане на целите на
интеграционната политика е необходимо:
 наличието на политическа воля, икономически растеж, дългосрочно планиране,
последователни усилия, подобряване на пазара на труда и социалната система;
 разпределение на правомощия и ресурси между нивата на управление между
централната и местната власт;
 интегрираност на мерките и интервенциите, които се прилагат на територията на
общността, които да обхващат здравната, образователната, трудовата сфери;
 координация на усилията и сътрудничество на всички заинтересовани страни и
рационално използване на наличния човешки ресурс.
През 2019 г. 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 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
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образователната система - „Парите следват ученика” е неефективен и изкривява реалната
картина по качествен и количествен показател.
Грешна е практиката за липсата на повтаряне на клас в началните училища.
Преминаването безпрепятствено на неграмотни деца (предимно от малцинствените групи)
от 1-ви до 4-ти клас е изключително тревожно.
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 отпадане на
нормативното ограничение за неповтаряне на класовете от 1-ви до 4-ти клас. Необходим е
единен за страната механизъм с който да може да се отчита реалната бройка на хората
от малцинствените групи.
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