ПРОТОКОЛ №1
от заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси,
проведено на 26.02.2013 г., 14:00 ч. в Зала 1, пл. Свобода 6, Областна
администрация Русе

Г-н Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе откри първото за 2013
година заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси, на което според приложен присъствен списък се явиха 26 от общо 37 членове.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Г-н Бурджиев предложи и единодушно беше приет следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на ОССЕИВ за 2012 г.
Докладва: Вечие Ибрямова – секретар на ОССЕИВ
2. Обсъждане на Областна стратегия за интегриране на ромите в едно с общинските
членове за действие.
Докладва: Вечие Ибрямова – секретар на ОССЕИВ
3. Разни
Докладват: Членовете на ОССЕИВ
По първа точка от дневния ред г-н Бурджиев даде думата на г-жа Вечие Ибрямова –
секретар на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
(ОССЕИВ), която представи отчета за дейността на ОССЕИВ за 2012 г.
Г-жа Ибрямова докладва за броя на проведените през 2012г. заседания на ОССЕИВ и
за навременното изпълнението на всички взети решения.
По втора точка от дневния ред г-н Бурджиев отново даде думата на г-жа Вечие
Ибрямова, която представи Областната стратегия за интегриране на ромите, както и
предложените от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси (НССЕИВ) корекции.
Г-жа Галина Ханджиева – Директор на Териториално статистическо бюро –
Русе изрази мнение, че е необходимо да се посочва коректно източника на данните
използвани в Областната стратегия. Според нея има нужда от отчитане на дейността, която
извършва неправителствения сектор за разрешаване на проблемите на ромите, както и
резултатите, които се постигат в тази насока. Поради това трябва да се осъществява обратна
връзка със Сдруженията по ромските въпроси.
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Г-жа Пенка Попова – началник отдел АКРР в Областна администрация се
съгласи с направените от НССЕИВ корекции. Тя също заяви, че е необходим мониторинг и
оценка за да се проследяват резултатите и ефекта от така изготвената стратегия. Г-жа
Попова подчерта, че е изключително доволна от съвместната работа с ромски организации,
като посочи, че предстои изготвяне на проект по случай международния ден на ромите – 8
април.
Г-жа Даринка Василева – ст. експерт в РИО – Русе заяви, че общините носят
изключително голяма отговорност за реализирането на специфичните цели заложени в
Областната стратегия и ако те не се постигнат осъществяването на контрол е невъзможно.
Г-жа Мариела Личева – Директор Дирекция „ЗСД” в Община Русе отбеляза, че
България е първата държава, която е приела Национална стратегия за интегриране на
ромите. Тя заяви, че проблемите, които има тази част на обществото са много и от различен
характер и затова е необходимо да се положат особени усилия за тяхното разрешаване и
като цяло за интегрирането им. Тя посочи, че за по-голямата част от отбелязаните дейности
в плана, Община Русе има водеща роля и отговорност. Необходима е силна мотивация и
желание за реализиране на стратегията.
Г-н Бурджиев – Областен управител на област Русе изрази мнение, че интеграцията
на ромите не е само български проблем, а международен.
Г-н Милан Николов – Общински съветник посочи, че в съставянето на общинския
план са взели участие много експерти и представители на различни институции, което
показва тяхната ангажираност към проблема. Той заяви, че е необходимо активното участие
на ромската общност за да се реализира стратегията.
Г-жа Валентина Николаева – Регионален представител в Комисията за защита
от дискриминация изрази мнение, че е необходимо да се уточни с кои ромски организации
ще се работи за разработване на стратегията, тъй като съществуват множество неформални
ромски лидери и не става ясно дали тези сдружения са регистрирани или не.
Г-жа Пенка Попова взе отношение към изказването на г-жа Николаева като заяви,
че в ОССЕИВ членуват ромски организации, които са с актуално състояние.
Г-жа Иванка Боянова – ст. специалист „Образование и култура” в Община
Ценово заяви, че Областната стратегия за интегриране на ромите е първия програмен
документ на общината с европейско съдържание. Тя отбеляза, че Общинските съветници в
Община Ценово са заявили желание за включване на шест месечен отчет на общината по
ромските въпроси, подчертавайки необходимостта от усилена работа върху приоритетите
Образование и Здравеопазване.
Комисар Божидар Петков – Началник отдел ОП към ОД МВР – Русе отправи
предложение към членовете на ОССЕИВ да се осъществи среща с формалните и
неформалните ромски лидери, на която да се поставят проблемите и потребностите на
ромската общност. Според него само по този начин могат да се постигнат реални резултати.
Г-жа Мариела Личева отбеляза, че в Обществения консултативен съвет по ромските
въпроси създаден към Община Русе активно участие вземат шест формални и неформални
представители на ромската общност. Те са подпомогнали изготвянето на плана на Община
Русе.
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Г-н Георги Станчев – Председател на Сдружение за културно-просветна дейност
„Рома” – гр. Русе взе отношение към изказването на г-н Петков като заяви, че не е
възможно да се определи едноличен лидер на ромската общност, тъй като всяко ромско
семейство/каста се представлява от отделен човек.
Г-н Бурджиев подкрепи направеното от г-н Петков предложение, като отново изрази
мнение, че е необходимо да се привлекат представители на ромската общност, които
активно да участват в разработването и изпълнението на настоящите планове и стратегии.
Г-жа Ханджиева заяви, че статистическите данни посочени в разработените
общински планове не са коректни. Съществува неправилно интерпретиране на
информацията, което води до вземане на грешни решения. Тя изрази готовността си за
провеждане на среща с представители на общините, на която да се дискутират посочените
проблеми. Според нея в раздел Образование е необходим по-голям акцент върху броя на
напусналите ученици в общините, както и разграничаване на понятията напуснали и
отпаднали ученици. Г-жа Ханждиева изрази несъгласието си с посочените в раздел
Здравеопазване в Областната стратегия данни, свързани с реализацията на имунизациите и
настоя Общините да коригират използваната статистическа информация.
Обобщавайки всичко казано, г-н Стефко Бурджиев – Областен управител на област
Русе подложи на гласуване следните
РЕШЕНИЯ:
1. Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
одобрява така предложената Областна стратегия за интегриране на ромите в
област Русе в едно с Общинските планове за действие и я предлага за
утвърждаване от Областния управител на област Русе.
Отговорник: Областна админстрация – Русе
Срок: 27 февруари 2013 г.
2. Утвърдената от Областния управител Областна стратегия да се изпрати на
Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси.
Отговорник: Областна администрация - Русе
Срок: 28 февруари 2013 г.
3. Съгласно изискванията, посочени в раздел „Институционална рамка и структури
за изпълнение” на настоящата Областна стратегия за интегриране на ромите в
област Русе да се предложи на Областния управител на област Русе проектосъстави за Областен координационен съвет и Звено за мониторинг и оценка.
Отговорник: Членовете на Областния съвет
Срок: 28 март 2013 г.
4. Да се проведе среща с формалните и неформални ромски лидери, с оглед на това
да се оптимизират дейностите по изпълнение на Общинските планове за
интегриране на ромите.
Отговорник: В. Ибрямова
Срок: 15 април 2013 г.
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5. Общините в област Русе със съдействието на ТСБ да отстранят неточностите в
Общинските си планове за действие.
Отговорник: Кметове
Срок: 15 април 2013 г.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

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