РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРОТОКОЛ №10
от
заседание на Областен съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси

Днес, на 17.02.2020 г. от 10.00 часа в Заседателна зала на Областна администрация
Плевен се проведе заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси назначен със Заповед №РД-12-3/11.02.2020 г. на Областен
управител на област Плевен в състав:
Присъстваха 20 от общо 27 членове на съвета.
Изпратили свои упълномощени представители: Малина Ешекова – заместник кмет
на община Белене, Владимир Дюлгеров – заместник кмет на община Гулянци, Диляна
Ралчева – главен експерт „Просвета, култура и спорт” на община Долни Дъбник, Георги
Йончев – заместник кмет на община Долна Митрополия, Емилия Тончева – заместник кмет
на община Искър, Цветомир Миловски – заместник кмет на община Кнежа, Евгени Ненков –
заместник кмет на община Левски, Анелия Димитрова – заместник кмет на община Никопол,
Стефан Милев – заместник кмет на община Плевен, Борислав Александров – заместник кмет
на община Пордим, Десислава Белчева – началник отдел „Хуманитарни дейности” в община
Червен бряг, Албена Тотева – началник на Регионално управление на образованието –
Плевен, Нора Стоева – директор на Областна дирекция „Земеделие” – Плевен.
Отсъствали по уважителни причини: Иван Иванов – началник група в ОД на МВР –
Плевен, Катя Дзезова – старши експерт „Управление на човешките ресурси” в РИОСВ –
Плевен, Здравко Дафинов – директор на Дирекция „Бюро по труда” – Плевен, инж. Николай
Начев – началник Регионален отдел „Национален строителен контрол” Плевен, при РДНСК –
„Северозападен район”, Борислава Коджабашева – Хаджиева – председател на Сдружение
„Знание”, Иванка Ватева – секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора – Плевен.
При наличието на кворум заседанието бе открито от г-жа Татяна Божинова – Заместник
областен управител на област Плевен и Председател на Комисията по заетост. Г-жа
Божинова представи проекта за дневен ред и след гласуване бе приет с единодушие, като
стана дневен ред на заседанието.
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Дневен ред:
1.
2.
3.
4.

Представяне на основни акценти на Мониторингов доклад за 2019 г.;
Дискусия във връзка с Мониторингов доклад за 2019 г.;
Приемане на Мониторингов доклад за 2019 г.;
Дискусия и представяне на добри практики от медиаторите от областта работещи
в сферата на етническите и интеграционните въпроси.

По първа точка
Г-жа Татяна Божинова – Заместник областен управител на област Плевен
представи в кратко експозе информация свързана с процеса на областното планиране в
съответствие с Националната стратегия за интеграция на ромите (2012-2020).
Споделено беше, че изпълнението на заложените мерки в Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.), се осъществяват на
територията на област Плевен чрез Областна стратегия за интегриране на ромите (20132020), както и Плановете за действие за интеграцията на ромите в общините.
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.
Налице е създадено партньорство между местните 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. 9 от 11-те
общини на територията на област Плевен (Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър,
Гулянци, Кнежа, Пордим, Левски, Плевен и Червен бряг) имат създадени и действащи
общински планове за интеграция на ромите, актуализирани с период 2017-2020 г. Липсата на
планове в общините (Никопол и Белене) се обосновава с почти нулев брой самоопределели се
граждани като роми.
Настоящият Мониторингов доклад е шести след приемане на Стратегията на област
Плевен за интегриране на ромите (2013 - 2020 г.). В него се отчита извършената дейност от
9-те общини на област Плевен по шестте приоритета от Плановете за действие, съобразно
ангажиментите и отговорностите на ресорните институции и прилагането на мерки в
съответната област, насочени към интегриране на ромската общност в българското
общество.
По втора точка
Г-жа Божинова запозна Комисията с основните изводи от анализа по доклада:
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
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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.
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.
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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
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.
Г-жа Йонка Данова – Образователен координатор за Северна България към Център за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” взе отношение по темата, като предложи
към приоритет „Образование” в доклада да бъдат направени корекции, като се съкратят
определени абзаци и се направи по-компактно съдържанието.
Отчетена беше необходимост и от получаване на допълнителна информация свързана с
броя на медиаторите за областта с цел по голяма пълнота на доклада.
По трета точка
При провелото се гласуване
ЗА – 19
ПРОТИВ – 0
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ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1
беше взето следното
РЕШЕНИЕ 1:
Приема се с внесените корекции Мониторинговия доклад за 2019 г. за изпълнение на
дейностите заложени в Стратегия на област Плевен за интегриране на ромите (2013-2020).
По четвърта точка
Поради отсъствието на медиатори от областта работещи в сферата на етническите и
интеграционните въпроси не се състоя предвидената дискусия с тях. Предложено беше в
следващо бъдещо заседание на съвета да се поканят чрез кметовете на общините отново, за
участие и споделяне на добри практики.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Протоколчик: ............./П/.................
/Милен Първанов/

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