РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРОТОКОЛ №8
Днес, на 22.05.2018 г. от 11.00 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-12-05/16.02.2017 г. на Областен
управител на област Плевен в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА БОЖИНОВА – Заместник областен управител на област Плевен;
СЕКРЕТАР:
д-р Милен Първанов – главен експерт в Дирекция АКРРДС в Областна
администрация – Плевен;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Малина Ешекова – заместник кмет на община Белене;
2. Владимир Дюлгеров – заместник кмет на община Гулянци;
3. Иван Ветов – заместник кмет на община Долни Дъбник;
4. Георги Йончев – заместник кмет на община Долна Митрополия;
5. Емилия Тончева – заместник кмет на община Искър;
6. Цветомир Миловски – заместник кмет на община Кнежа;
7. Здравко Дафинов – заместник кмет на община Левски;
8. Любомир Мачев – заместник кмет на община Никопол;
9. Стефан Милев – заместник кмет на община Плевен;
10. Борислав Александров – заместник кмет на община Пордим;
11. Вергиния Василева – заместник кмет на община Червен бряг;
12. Виктор Кесарски – началник група в ОД на МВР – Плевен;
13. Георги Георгиев – инспектор в ОД на МВР Плевен;
14. Албена Тотева – началник на Регионално управление на образованието – Плевен;
15. Катя Дзезова – старши експерт „Управление на човешките ресурси” в РИОСВ –
Плевен;
16. д-р Ирина Джикова – началник отдел „Профилактика на болестите и промоция на
здравето” в Регионална здравна инспекция – Плевен;
17. Валентина Георгиева – директор на Дирекция „Бюро по труда” – Плевен;
18. Росица Виткова – главен експерт в Регионална дирекция „Социално подпомагане” –
Плевен;
19. Пламен Петков – началник отдел Статистически изследвания към ТСБ Северозапад;
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20. инж. Николай Начев – началник Регионален отдел „Национален строителен контрол”
Плевен, при РДНСК – „Северозападен район”;
21. Нора Стоева – директор на Областна дирекция „Земеделие” – Плевен;
22. Йонка Данова – образователен координатор за Северна България към Център за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”.
23. Борислава Коджабашева – Хаджиева – председател на Сдружение „Знание”;
24. Елена Кирицова – председател на „Сдружение развитие на личността и човешките
общности”.
Изпратили свои упълномощени представители: Иван Ветов – Заместник кмет 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, Стефан Милев – Заместник кмет на община Плевен, Борислав
Александров – Заместник кмет на община Пордим, Вергиния Василева – Заместник кмет на
община Червен бряг, Виктор Кесарски – Началник група в ОД на МВР – Плевен, Албена
Тотева – Началник на РУО – Плевен, Нора Стоева – Директор на Областна дирекция
„Земеделие” – Плевен.
Отсъствали по уважителни причини: Малина Ешекова – Заместник кмет на Община
Белене, Любомир Мачев – Заместник кмет на Община Никопол, Катя Дзезова – Старши
експерт „Управление на човешките ресурси” в РИОСВ – Плевен, инж. Николай Начев –
Началник Регионален отдел „Национален строителен контрол” – Плевен при РДНСК –
„Северозападен район”, Борислава Коджабашева – Хаджиева – Председател на Сдружение
„Знание”, Елена Кирицова – Председател на „Сдружение развитие на личността и човешките
общности”.
Дневен ред:
1. Представяне на Мониторингов доклад за 2017 г.;
2. Приемане на Мониторингов доклад за 2017 г.
Заседанието имаше кворум. Присъстваха 20 от общо 26 членове на съвета.
Г-жа Татяна Божинова – Заместник областен управител на област Плевен
Г-жа Татяна Божинова 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 четвърти след приемането на
Стратегията на област Плевен за интегриране на ромите (2013 - 2020 г.), като в него се
отчита извършената дейност от общините 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.
Г-жа Божинова допълни, че със Заповед на Областния управител на област Плевен е
определено Звено за мониторинг и оценка, което следи за оперативното изпълнение на
дейностите в Стратегията на Област Плевен за интегриране на ромите. В началото на всяка
година Звеното за мониторинг изготвя и представя Мониторингов доклад пред Областен
съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси за приемане.
Г-жа Божинова запозна Комисията с основните изводи от анализа по доклада:
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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. 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 2017 г. са 11 бр. в 7 общини.
Съответно 2 в община Долна Митрополия (младежки и здравен), 1 в община Искър
(здравен), 3 в община Кнежа (здравни), 1 в община Червен бряг (младежки), 1 в община
Плевен (трудов), 1 в община Левски (трудов) и 2 в община Долни Дъбник. Сравнено с 2016 г.
медиаторите са били 10 бр., през 2015 г. са били 16 бр. Като цяло през 2017 се наблюдава
леко увеличаване на броя на медиаторите сравнено с 2016, като се отчита положителната
тенденция на увеличаване тяхната бройка сравнено с 2014 година, като тогава са били 5 бр.
Причините обаче за тяхното намаляване и непостоянния им брой спрямо 2015 г. е липсата
на устойчивост и приключването на проектите по които са били назначени
медиаторите.
На територията на област Плевен през 2017 г. са реализирани 25 броя проекти с
насоченост към интеграцията на ромите, съответно в общините Червен бряг, Долна
Митрополия, Гулянци, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Долни Дъбник, Пордим и
Плевен, като общата усвоена сума за областта е 1 569 391,90 лв.
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. Отчита се много активен диалог между местните и областните власти в реализацията на
дейностите по стратегическите документи.
По втора точка
При провелото се гласуване с пълно мнозинство беше взето следното
РЕШЕНИЕ 1:
Приема се единодушно Мониторинговия доклад за 2017 г. за изпълнение на дейностите
заложени в Стратегия на област Плевен за интегриране на ромите (2013-2020).
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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