ОДОБРИЛ:
/П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ №2
от заседание на Областния съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционните въпроси,
проведено на 29.06.2016 г., 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе
Днес, 29.06.2016 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе от 10.00 часа се проведе
редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси (ОССЕИВ).
Присъстваха 27 от общо 43 члена на Съвета, както и експерти от Областен
информационен център – Русе, съгласно приложен присъствен списък. Отсъстваха
представителите на:
1. Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите – Русе;
2. Регионален отдел „Национален строителен контрол“ – Русе;
3. Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ – звено Русе;
4. Дирекция „Инспекция по труда“ – Русе;
5. Русенски университет „Ангел Кънчев“
6. Община Борово;
7. Община Бяла;
8. Здравните медиатори от Община Русе и Община Ветово;
9. ДКВТ „Гюнеш“
10. Сдружение „Асабай“;
11. Сдружение „Ромски съвет Купате“ – Русе
12. Сдружение „Мултиетнос“;
13. Сдружение „Етническа хармония“;
Заседанието беше открито от г-н Станимир Станчев – заместник областен
управител на област Русе и заместник председател на ОССЕИВ. Той информира
присъстващите, че със заповед на Областния управител са утвърдени поимения списък на на
Съвета и Правила за работата и организацията му, които ще бъдат изпратени на членовете
ведно с протокола от заседанието.
Предложението за дневен ред беше подложено на гласуване и прието единодушно,
както следва:
1. Приемане на мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за
интегриране на ромите 2013-2020 г. и Общинските планове към нея
Докладват: Областна администрация – Русе и Общините от област Русе
2. Подобряване достъпа до образование чрез създаването и развитието на условия, в
които българските граждани, принадлежащи към етническите малцинства, могат да
поддържат и развиват своята етническа идентичност, култура, език и традиции.
Докладва: Регионален инспекторат по образованието – Русе
3. Представяне на Оперативна програма „Наука и интелигентен растеж“
Докладва: Областен информационен център – Русе
4. Разни
Докладват: Членовете на ОССЕИВ
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По първа точка от дневния ред г-н Станчев даде думата на г-жа Вечие Ибрямова –
секретар на ОССЕИВ, която в резюме представи мониторинговия доклад за изпълнението
на Областната стратегия за интегриране на ромите 2013-2020 г. и Общинските планове за
2015 г.
В своето изложение тя посочи, че доклада е изготвен в изпълнение на чл.15, ал.2 от
Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси и представя извършените дейности, конкретно
постигнатите резултати, както и причините, поради които конкретните мерки не са били
ефективни. Също така, че информацията в доклада е систематизирана, като са използвани
данни от всички ангажирани институции, които имат конкретни отговорности по
изпълнението приоритетните области. В заключение г-жа Ибрямова каза, че са постигнати
реални резултати при изпълнение на Стратегията, но предстои още много работа при
изпълняване на набелязаните мерки в стратегическите и планови документи. Тя акцентира на
идеята, че интеграцията на ромското малцинство в област Русе може да се постигне само с
общите усилия на властите на общинско и областно ниво, на институциите, пряко
ангажирани с Областната стратегия за интегриране на ромите, на НПО и най-важното с
прякото участие на самите ромски организации и ромите като цяло. (Приложение 1)
Г-н Станчев даде думата за мнения и становища по представения Мониторингов
доклад за изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите за 2015 г.
Г-жа Галина Ханджиева - Директор на ТСБ – север взе думата като изрази мнение,
че проблема ромската интеграция не трябва да се неглижира. Тя изказа становище, че трябва
да има измерими критерии, по които да се отчита напредъка и за да се мотивира ромската
общност трябва постиженията, в този дълъг и нелесен процес, да се конкретизират.
Г-жа Ханджиева отново спомена, че е с известни разарви относно национално
приетата дефиниция „роми“.
По отношение на приоритетите „Заетост“ и „Здравеопазване“ г-жа Ханджиева изказа
мнение, че в доклада са цитирани много цифрови данни, които нямат конкретно измерими
резултати. Тя даде пример с включените лица в различни дейности на Регионалната здравна
инспекция, както и с тези – включени в различни насърчителни мерки и програми за заетост.
Според нея тези хора не са анонимни, с тях трябва да се продължи да се работи, за да може
да се проследят как се променят техните нагласи по въпросната проблематика.
Така също г-жа Ханджиева сподели, че трябва да се работи и с децата, чиито родители
са заминали на работа в чужбина.
В края на своето становище г-жа Ханджиева изрази надежда за повишаване на
ромската активност като ги призова да акцентират върху положителните резултати.
Г-н Станчев също се присъедини към мнението ѝ, че „Трябва да даваме добрите
примери, защото само добрите примери могат да ни водят напред!“.
Г-жа Пенка Попова – началник отдел АКРР в Областна администрация – Русе
изказа мнение, че според нея Областната стратегия за интегриране на ромите играе своята
роля. Самият факт, че и в осемте общини на област Русе са приети, от съответните
Общински съвети, Общински планове за интегриране на ромите, ежегодното отчитане на
тяхното изпълнение доказва, че се работи.по въпроса за интеграцията на ромската общност.
По отношение на индикаторите за изпълнение на Областната стратегия г-жа Попова
отговори, че тя е разработена в съответствие с указанията на Националния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. В момента се разработва
система за информационно осигуряване и наблюдение на изпълнението на Стратегията,
която ще бъде надежден инструмент за разработване и подобряване на политиките,
включително за оценка на тяхната ефективност и ефикасност на разходваните средства и
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тяхното въздействие.
Г-жа Николаева – регионален представител на Комисията за защита от
дискриминация (КЗД) направи уточнението, че няма нормативно изискване, лицата, които
подават жалби към Комисията, да определят своята етническа принадлежност.
В подкрепа на казаното от г-жа Николаева, г-н Станчев отбеляза, че за една от
общините, където са регистрирани само 9 безработни лица, които са се самоопределили като
роми, има информация, че всъщност безработните роми са много повече.
Комисар Божидар Тодоров – Началник отдел „Охранителна полиция“ в
Областна дилекция на МВР – Русе изказа становище, че в представения Мониторингов
доклад за 2015 г. ясно са посочени дейностите, които са извършени от отговорните
институции по приоритетите на Областната стратегия, но никъде не е упоменато какво са
свършили ромските неправителствени организации и самата общност, за да се приобщят към
обществото.
Г-жа Елена Славова – управител на Фондация „Европейски център за медиация
и арбитраж“ изказа мнение, че в Доклада е пренепрегната ролята на неправителствения
сектор. В тази връзка тя накратко представи проектите, по които организацията е работила
през 2015 г.
В отговор комисар Тодоров каза, че не се съмнява в работата на неправителствените
организации, че упрека му е към ромската общност като цяло. Според него тя не полага
никакви усилия за своята интеграция.
Г-н Станчев взе отношение като каза, че въпроса е дали има подходяща среда, коята
да иска да промени себе си. Той отбеляза, че колкото и средства и ресурси да влагат
обществото и държавата, ако човек сам не си повярва и не полага усилия да промени съдбата
си няма кой да го направи и нещата да се случат.
Г-н Ивайло Иванов – управител на „Българо-румънски трансграничен институт
по медиация“ изрази становище, че Докладът е много позитивен, но според него реалната
ситуация в областта е доста по-различна.
В началото на своето изложение г-н Иванов изказа символичен протест ОССЕИВ да
се занимава само и единствено с ромската интеграция. Според него трябва да се говори за
интеграцията в българското общество, защото по този начин освен негативизъм към ромите,
се изгражда негативизъм в българското население по принцип и като цяло.
Г-н Иванов представи проблеми в областта образованието, здравеопазването и
заетостта.
Г-жа Зейнеп Ахмедова – старши експерт в Община Русе представи кратко резюме
доклад за изпълнените дейности по плана за действие на Община Русе в изпълнение на
Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите
ситуация.
Г-н Тодор Николов – представител на РБългария в Парламента на
Международния ромски съюз подкрепи казаното от г-н Иванов и добави, че с ромите се
работи трудно. Той даде примери с проведените от Областна администрация – Русе и
Община Русе фестивали по случай международния ден на ромите. Според него държавните
служители не могат да организират подобни събития, защото не познават ромите и нямат
контакт с тях. От друга страна г-н Николов изказа мнение, че младите роми имат желание и
хъс за работа, имат идеи, но нямат влиянието, което имат по-възрастните сред ромската
общност. Друг проблем, който представи пред аудиторията г-н Николов е, че средствата за
интеграция на ромите не достигат до целевата група, че се злоупотребява с тях, както и че
липсва прозрачност при разходването им.
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В края на оживената дискусия г-н Станчев подложи на гласуване следното решение,
което беше прието единодушно:
Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси оценява положително напредъка по изпълнението на Областната стратегия
за интегриране на ромите в област Русе за 2015 г. и препоръчва настоящия доклад да
бъде публикуван на интернет страницата на Областна администрация – Русе.
Отговорник: Секретар на Областния съвет
Срок: 15 юли 2016 г.
По втора точка от дневния ред г-жа Даринка Василева – старши експерт в
регионален инспекторат по образование – Русе представи темата: Подобряване достъпа до
образование чрез създаването и развитието на условия, в които българските граждани,
принадлежащи към етническите малцинства, могат да поддържат и развиват своята
етническа идентичност, култура, език и традиции. В своята презентация тя каза, че
интеграцията на етническите малцинства е активен двустранен процес на социално
включване, насочен към преодоляване на съществуващите негативни характеристики и
последващ просперитет в обществото. Г-жа Василева посочи, че стремежът на учебните
заведения е реализиране на качествено образование, чрез трайни мерки за образователна
интеграция на децата и учениците от различни етнически общности и съхранение и развитие
на тяхната идентичност. В заключението си г-жа Василева изрази увереност, че
педагогическите екипи в детските градини и училищата в област Русе осигуряват позитивна
образователна среда, свързана с правата, задълженията и отговорностите на участниците в
образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства с цел осигуряване
на условия за образование и развиване на етническа идентичност, култура, език и традиции,
благоприятстващо развитието на личността на всеки ученик. (Приложение 2)
По трета точка от дневния ред г-жа Габриела Стефанова – експерт
„Комуникация и информация“ в Областен информационен център – Русе информира
присъстващите членове относно процедури по Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), чрез които има възможност да се финансират мерки,
идентифицирани в Областната стратегия за интегриране на ромите, респективно общинските
планове. (Приложение 3)
Г-жа Мавлюха Станчева – Председател на „Руски клуб“ благодари за
представената информация, но помоли тя да бъде изпратена на всички членове на Областния
съвет, за да може те да се запознаят по-подробно с нея. Г-жа Станчева изказа становище, че
се полагат достатъчно усилия за интегриране на ромските деца в образованието. Също така
тя сподели мнението си, че докато различните ромски групи не се обединят и не започнат да
работят заедно за своята интеграция, другите организации нищо не могат да направят.
Г-н Станчев изказа мнение, че се говори само за правата. Според него една част от
обществото без значение на етноса системно се опитва да не спазва правилата, но системно
има всякакви права. Има хора и от българския етнос, които живеят в голяма бедност, но това
не им пречи да не спазват правилата в държавата. Така също г-н Станчев обърна внимание на
упрека на г-н Николов, че средствата за интеграция на ромите не достигат до тях като
припомни, че в момента има отворени процедури по ОПНОИР, по които и ромските
неправителствени организации могат да кандидатстват. Той призова общността да даде
своите идеи, виждания и начини как процеса на ромската интеграця да бъде ефективен и
полезен тях.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Станчев закри съвещанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ:
/П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе
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