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

ПРОТОКОЛ
от работна среща с г-жа Лилия Макавеева, изпълнителен директор на Асоциация
„Интегро“ във връзка с представяне на програма „Ромакт“.

На 16.03.2016 г. (сряда) от 10.00 часа в кабинета на доц. д-р Стефко Бурджиев –
областен управител на област Русе се проведе работна среща с представители на
Асоциация „Интегро“ и експерти от Областна администрация Русе.
Срещата се инициира от г-жа Лилия Макавеева – изпълнителен директор на
Асоциацията и проектен координатор по програма „Ромакт“. В кратко резюме тя
представи Програма „Ромакт“, която е съвместна инициатива на Съвета на Европа,
Европейската комисия и Европейският алианс на градовете и регионите и официално
стартира през 2013 г. (Приложение 1). Целта е изграждане на капацитет на местните и
регионални власти за развитие и изпълнение на политики за ромско включване, с
участието на самата общност. „Ромакт“ предоставя на местните администрации
работещи методи и инструменти, с чиято помощ те да достигнат до общностите, в които
живеят техните най-уязвимите граждани, и да оценят нуждите им. В момента се работи в
13 общини, като една от тези общини е Ветово. Тя изрази своето притеснение, че е
трудно да се работи с тази община и гражданите страдат от това. Община Ветово е
малка община с наситена проблематика и е важно да се наблегне на безработицата и
работата в училище.
Доц. д-р Бурджиев изрази своето съжаление, че единственото, с което може да
съдейства е да проведе разговори , но не би могъл да администрира този процес.
Макавеева отбеляза, че са се насочили към община Сливо поле и в момента
правят оценка на общината. Идеята е от 2017 г. да има здравни медиатори в Сливо поле.
Г-жа Макавеева се обърна с молба за подкрепа от Областна администрация Русе
при необходимост да се осъществява вразка с някои от общините в област Русе
(общинска администрация, общински съвети), за да не се препъва процеса на вземане на
решения и изпълнение на различни стратегически документи. Европейската комисия
очаква положителен ефект от изпълнението на проектите.
Постигането на устойчивост на програмата след приключването ѝ е важно, защото
тя осигурява експертен капацитет. Приети са всички Общински планове за интеграция,
но в повечето случаи тяхното съдържание не се знае. Затова първо трябва да се направи
планиране в местните инициативни групи, които да осъзнаят своята отговорност, да си
партнират с местната власт, да се стига до споразумения и решения.
Според доц. д-р Бурджиев е наложително да има по един представител, който да
е подготвен, да подбира и насочва проблемите към заинтересованите страни. Добър
социалният ефект може да се постигне само ако има синхрон в действията между всички
заинтересовани страни.
Г-жа Макавеева сподели, че програмата ще се разширява и ще се
идентифицират нови общини. Тя се обърна към Обласния управител с въпрос има ли
общини на територията на област Русе, в които може да се приложи принципа за

демократично местно самоуправление, където да се работи с ромите за устойчиво
решаване на техните проблеми.
Доц. д-р Бурджиев изрази своята готовност да съдейства при провеждането на
работни срещи с кметовете на общините в Две могили и Бяла, където Асоциация
„Интегро“ да изложи така аргументирано целите си.
Г-жа Макавеева благодари за срещата и готовността за подкрепа от страна на
Областна администрация Русе.

