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

ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Областния съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционни въпроси,
зала 1 на Областна администрация – Русе, 10.04.2012 г., 10:30 ч.
Г-н Веско Маринов – заместник-областен управител на Област Русе откри
заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни
въпроси, на което присъстваха 25 от общо 36 членове. Отсътваха:
- Представител на Регионална инспекция за опазване на околната среда и
водите –Русе
- Представител на Регионален отдел „Национален строителен контрол” –
Русе
- Представител на Регионална дирекция за „Социално подпомагане”
- Представител на Областна дирекция „Земеделие” – Русе
- Представител на Русенски университет „Ангел Кънчев”
- Представител на Община Бяла
- Представител на ДКВТ „Гюнеш”
- Представител на сдружение „Асабай”
- Представител на Руски клуб
- Представител на сдружение „Регионален център за социална
интеграция”
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-н Маринов предложи и единодушно беше приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси за 2011 г.
Докладва: Вечие Ибрямова – секретар на ОССЕИВ
2. Представяне на Националната стратегия на Република България за интегриране
на ромите (2012-2020)
Докладва: Петър Атанасов – държавен експерт в Секретариата на
Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси
3. Отговорностите и ангажиментите на местната власт и институциите, както и
механизмите, които трябва да се имат предвид при изпълнение на Плана за действие за
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изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите
(2012-2020)
Докладва: Петър Атанасов – държавен експерт в Секретариата на
Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси
4. Разни
Докладват: Членовете на Областния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси
По първа точка от дневния ред г-н Маринов даде думата на г-жа Вечие Ибрямова,
която запозна присъстващите с Отчета за дейността на Областния съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционните въпроси за 2011 г. (Приложение 1)
Членовете на Областния съвет бяха приканени да изразят мнение по изнесената
информация.
Г-жа Галина Ханджиева – директор на Териториално статистическо бюро изрази
изненада, че в Община Борово, където 1/3 от населението са от етнически малцинства, да
няма създаден Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
(Общ.ССЕИВ). Според нея е необходим строг контрол върху общините по отношение на
интеграцията на ромите.
Г-жа Силвия Гезмиш – заместник-кмет на Община Борово отговори, че има
решение на Общински съвет – Борово за създаване на Общ.ССЕИВ. Тя изрази становище,
че в Общината се работи с всички хора, а не отделно с етническите групи. Община Борово
е кандидатствала с проекти, но те не са одобрени.
По първа точка от дневния ред г-н Маринов предложи, а Областният съвет
единодушно прие следните
РЕШЕНИЯ:
1. Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
приема доклада за дейността си през 2011 г.
2. Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
препоръчва в Общините на област Русе, където няма Общински съвети за сътрудничество
по етническите и интеграционните въпроси да се създадат съгласно разпоредбите на чл.
13 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционните въпроси, а в Общините, където съществуват
Общински съвети за сътрудничество по етническите и демографските въпроси да се
преименуват съгласно приетите с ПМС 92 от 2011 г. промени в същия правилник.
Отговорник: Общините в Област Русе
Срок: 31.05.2012 г.
По втора и трета точка от дневния ред г-н Маринов даде думата на г-н Петър
Атанасов – държавен експерт в Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси, който запозна с отговорностите и ангажиментите на местната
власт и институциите, както и механизмите, които трябва да се имат предвид при
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изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република
България за интегриране на ромите (2012-2020)
Г-н Маринов даде думата на членовете на Областния съвет за коментари.
Г-жа Гезмиш изрази мнение, че Област Русе няма проблеми с ромския етнос,
който стои пред други области в България. Тя посочи, че ромите не са запознати с
инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015”.
Г-жа Ханджиева каза, че не е съгласна с дефиницията за „роми” в Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите. По този начин според нея
ромите стават единица мярка за неблагополучие. Тя обърна внимание, че в Плана за
действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране
на ромите (2012-2020) е необходимо да бъдат посочени индикатори, които реално да
измерват ефекта от дейността. Г-жа Ханджиева изрази съгласие с изказването на г-жа
Гезмиш. Според нея в област Русе жилищните условия на ромите са по-добри от средните
за страната.
Г-н Атанасов отговори, че проблемът с индикаторите съществува, защото няма
целеви групи, но се работи в тази посока.
Г-жа Валентина Николаева – регионален представител на Комисията за защита
от дискриминация попита какво становище се очаква от религиозните общности във
връзка с интегрирането на ромите.
Г-н Атанасов отговори, че очакват сътрудничество както в социалната сфера, така
и преодоляване на образователните недостатъци.
Г-жа Зейнеп Юзджан – старши експерт в Държавна агенция за закрила на
детето отправи предложение към общините в Общинските съвети за сътрудничество по
етнически и интеграционни въпроси, да има участие и на представители на етническите
малцинства с цел реално изпълнение на поставените задачи и дейности.
По втора точка от дневния ред бяха предложени следните
РЕШЕНИЯ:
1. Общините в област Русе и другите заинтересовани институции да актуализират
стратегическите си документи, насочени към интеграцията на ромите, като се съобразят с
приоритетите и ангажиментите, дефинирани в Плана за действие за изпълнение на
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
Отговорници: общините, държавните и териториални структури на
изпълнителната власт в област Русе
Срок: 31.05.2012 г.
2. До 15 май 2012 г. да се представят теми, относими към политиките по етническите
и интеграционните въпроси, по които членовете на Областния съвет да докладват и
предложат проекти за решения.
Отговорници: членовете на Съвета
Срок: 15 май 2012 г.
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Решенията бяха приети с мнозинство, като г-н Димитър Райнов – началник на
Регионален инспекторат по образованието на МОМН – Русе гласува „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”.
Той обясни, че не може да спази този срок тъй като Министерството на образованието,
младежта и науката утвърждава плановете с тези теми към 1 октомви 2012 г.
По точка Разни думата взе г-жа Гезмиш. Според нея заседанията в Областна
администрация – Русе са твърде чести и това затруднява работата на общините. По същия
начин стои и въпросът с многобройните писма, които постъпват от Областна
администрация.
Г-жа Ханджиева поиска на следващото заседание на Областния съвет отчет за
постъпилите теми с предложения, изискани от Областна администрация – Русе.
Г-жа Лора Саркисян – изпълнителен директор на Клуб „Отворено общество” –
Русе покани всички участници на международен фолклорен концерт на 24.04.2012 г. от
18:00 ч. в залата на Военен клуб - Русе.
Поради изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
ВЕСКО МАРИНОВ
Заместник областен управител
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Съгласували:
Иваничка Банчева
Директор на ДАКРРДС
Пенка Попова
Началник отдел РР в ДАКРРДС
Вечие Ибрямова
Младши експерт в отдел РР на ДАКРРДС
Изготвил:
Антония Ралева
Младши експерт в отдел РР на ДАКРРДС
11.04.2012 г.
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Доклад
за дейността на Областния съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционните въпроси за 2011 г.
През 2011 г. Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
(ОССЕИВ) е провел 2 заседания - на 14.06.2011 г. и на 10.11.2011 г. Проведени са и две работни
срещи на Комисията за работа по проблемите на ромите.
На провелото се заседание на ОССЕИВ на 14 юни 2011г. са обсъдени следните теми:
1. Анализ на здравно-демографските показатели на населението на област Русе.
2. Предприети действия от Регионална дирекция „Социално подпомагане” (РДСП) за
социална интеграция на лица и семейства от малцинствените групи в област Русе. Констатирани
проблеми и предложения за преодоляването им при отпускане на социални помощи и предоставяне
на социални услуги.
На същото заседание е взето решение да се свика Комисията за работа по проблемите на ромите,
с цел равноправното им интегриране, основано на запазване на ромската идентичност и на
модернизацията на ромската общност .
На 11 юли 2011г. е проведена работна среща с представители на ромската общност, на която са
обсъдени най-наболелите им проблеми.
На 28 юли 2011г. е проведена последваща работна среща с представители, както на ромска
общност, така и на местните структури на изпълнителната власт, на която Г-н Деян Колев представи
проектния вариант на Националната стратегия за интегриране на ромите и други уязвими етнически
групи/общности в сходна ситуация в България (2012 – 2020).
На провелото се заседание на 10.11.2011г. на ОССЕИВ са обсъдени проекта на Националната
стратегия за интегриране на ромите и други уязвими етнически групи/общност в сходна ситуация в
България (2012-2020г.), както и степента му на отразяване на регионалните и местни проблеми.
Във връзка с изработването на оперативен документ към Рамковата програма за интегриране на
ромите в българското общество 2010-2020г. и в изпълнение решение на ОССЕИВ, са определени
приоритетните проблеми на ромската общност в област Русе.
Най-характерните от тях са свързани с големия процент на трайна безработица, дължащ се
преди всичко на:
- липса на образование, професионална квалификация, трудови навици, мотивация за работа;
- специфичните бит и култура на ромските малцинства, лошите битови условия, в които
живеят, вкл. в квартали извън регулация;
- ниско ниво на правна култура, липса на задръжки, социално-битов консерватизъм, както и
все по-широко разпространяващо се чувство на безнаказаност.
Съществена причина за лошото качество на живот на голяма част от ромите е високата
раждаемост сред този етнос. Част от ромските деца са с рисково сексуално поведение. С висока
честотата са ранната бременност, извънбрачните раждания и липсата на осигурителен стаж. Голяма
част от новородените деца са със здравословни проблеми поради лошите битови условия, в които са
поставени, липсата на опит при обгрижването им от страна на маловръстните им майки и др. Децата
от многолюдни семейства или тези с един родител на практика са лишени от равни възможности за
бъдещо развитие. Често те не посещават училище, тъй като родителят няма средства за това. Голяма
част от децата са без необходимия родителски контрол и са потенциални извършители и жертви на
престъпления.
След отпадането на визовия режим за пътувания в страните от ЕС, голям брой роми пътуват и
работят в чужбина. Изключително малък е броя на работещите роми на местна територия и макар че
голяма част от тях са безработни не търсят работа. Част от ромите, работили в чужбина си осигуряват
много добър стандарт на живот в България и желаят да го запазят. През последните години се
забелязва стремеж към известна интеграция на част от по-заможните роми в обществото, появява се
тенденция за редовно посещение на детска градина и училище от децата им, като наред с това остава
и желанието да се запазят традиционните ромски обичаи.
Над 80% от общия брой на децата, които са настанени на пълна държавна издръжка в 5-те
специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа на територията на област Русе, са

от семейства с малцинствен произход, в частност от ромския етнос. Работата с тези родители е
продължителна, като не винаги са добри резултатите от положените усилия за придобиване на
родителски капацитет и отговорно родителство.
Приоритетни проблеми на ромската общност в област Русе по отношение на
здравеопазването са:
недостатъчни здравни знания, нагласи и поведение;
недостатъчно/липсващо участие на регионални НПО в осигуряване на здравно
образование – диференцирано по възраст и пол относно факторите на здравните рискове за развитие
на редица заболявания;
липса на разработени и реализирани общински програми за здравно и сексуално
образование на младите хора в и извън училище, както и за хората от всички възрасти в ромската
общност;
възпрепятстване изпълнението на имунизационния календар на Република България за
максимално обхващане на подлежащите с имунизация, вкл. и чрез разкриване на временни
имунизационни пунктове и/или създаване на мобилни екипи на РЗИ, въпреки участието на НПО и
ромски лидери в провеждането на извънредни имунизационни кампании за деца и възрастни.
По отношение на образованието се открояват следните основни приоритетни проблеми:
непосещаване на училище;
недостатъчно владеене на българския език, което е бариера за усвояване на знанията и
най-честа причина за отпадане;
бедност на родителите и недооценка на необходимостта от образование на децата им,
често децата се пращат да просят, пазят се за сключване на изгоден ранен брак и т.н.;
недостатъчна подготовка на децата в предучилищното обучение, което най-често води до
ранно напускане на образователната система;

Доклад за дейността на Общинските съвети за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси на територията на област Русе
Община Борово
В Община Борово не е учреден общински съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси.
През 2011 г. няма реализирани проекти, насочени към интеграцията на уязвими малцинствени
групи, в които Община Борово е участвала като водещ изпълнител или партньор.
В Общината няма регистрирани случаи на междуетническо напрежение.
Община Бяла
В Община Бяла има създаден Общински съвет за сътрудничество по етническите и
демографските въпроси с Решение №18 от 28.02.2007 г. на Общински съвет – Бяла.
С Решение №87 от 16.06.2010 г. е приета Общинска програма за интеграция на ромите.
През 2011 г. няма проведени заседания и инициативи на Общ.ССЕДВ.
Не е осигурено финансиране на дейности от бюджета на Общината за 2012 г.
В Общината няма регистрирани случаи на междуетническо напрежение.
Община Ветово
Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Община
Ветово е създаден с Решение №58 от 20.02.2012 г. на Общински съвет – Ветово.
През 2011 г. не са провеждани заседания.
В Община Ветово няма разработени стратегии, програми или планове с насоченост към
интеграцията на етническите малцинства.
Община Две могили
С Решение №381 от 14.06.2007 г. на Общински съвет – Две могили е създаден Общински съвет
за сътрудничество по етническите и демографските въпроси. Със Заповед №255 от 03.07.2007 г. на
кмета на Общината е определен, а със Заповед №72/23.01.2012 г. е актуализиран съставът му.
В Община Две могили има приета Общинска стратегия за интеграция на малцинствата в
Община Две могили за периода 2007-2013 г. с Решение №99/28.03.2008 г.
През 2011 г. са проведени 3 заседания на Съвета, където са разгледани темите за:
1. Отпадането на деца от училище;
2. Кандидатстване на общината по проекти, касаещи образователната и социалната интеграция;
3. Включване на етническите малцинства в различни програми.
В община Две могили от м.Март 2011 г. е открита услуга Център за обществена подкрепа
„Семейна грижа”. Услугите в Центъра са насочени към деца в риск и техните семейства, като голяма
част от потребителите са от ромски произход. Основните дейности са в сферите на образованието,
здравеопазването, социалната защита на жените и закрила на децата.
Община Иваново
С Решение №158 от 12.02.2009 г. на Общински съвет – Иваново е създаден Общински съвет за
сътрудничество по етническите и демографските въпроси.
Няма разработени стратегически документи и планове за действие на Общ.ССЕДВ.
През 2011 г. няма проведени заседания и инициативи на Общ.ССЕДВ.
Община Иваново не е участвала в проекти, насочени към интеграцията на уязвими
малцинствени групи.
Няма регистрирани случаи на настъпило междуетническо напрежение.
Община Русе
На 28.01.2005 г. е учреден Ромски обществен съвет (РОС). През 2008 г. е актуализиран съставът
му като в състава му са включени, както представители на неправителствени организации така и
общински служители.

С Решение №119 от 13.03.2008 г. на Общински съвет – Русе е приета Програма за равноправно
интегриране на ромите в българското общество 2008-2015 г.
През 2011 г. не са провеждани заседания на Съвета.
През м.Април 2011 г е проведена имунизационна акция в ромски квартал „Трите гълъба” в кв.
Средна кула, организирана от Регионална здравна инспекция със съдействието на Община Русе.
Община Русе участва в следните проекти, насочени към интеграция на уязвими малцинствени
групи:
•
По ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Подкрепа за осигуряване на
съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от
населението и други групи в неравностойно положение”, проект за осигуряване на съвременни
социални жилища за маргинализирани групи, подкрепа на интервенции за реновиране на
съществуващи или изграждане на нови жилищни сгради с фокус върху хората със специфични
нужди.
•
По ОП „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5: Социално включване и
насърчаване на социалната икономика, основна област на интервенция 5.1:Подкрепа на социалната
икономика. Създаване и подкрепа на добри практики за развитие на социални предприятия с целеви
групи уязвими групи от населението, включително лица от етнически малцинства. Схема „Нови
възможности”, проект „Социално предприятие – обществена трапезария”.
•
Проект за социално включване, който се финансира със заем от Световната банка за
възстановяване и развитие. Цели се социалното включване чрез повишаване училищната готовност
на деца до 7 години, с насоченост към семейства с ниски доходи и от уязвими и малцинствени групи.
В община Русе ежегодно се отбелязва 8 април Международният ден на ромите с
традиционен футболен турнир.
Община Сливо поле:
Общинският ССЕДВ (Общ.ССЕДВ) е създаден с Решение №120 от 23.07.2004 г. на Общински
съвет – Сливо поле.
Общ.ССЕДВ не е преименуван (тази процедура предстои).
Няма разработени стратегически документи, няма осигурено финансиране от бюджета на
Общината.
През 2011 г. не са провеждани заседания.
Община Сливо поле е бенефициент по проект:
„Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от община Сливо поле от 0 до 7
години и техните семейства”, финансиран със заем от Международната банка за възраждане и
развитие. Стойността на проекта – 788 408 лв.
В Общината няма регистрирани случаи на междуетническо напрежение.
Община Ценово
В Община Ценово е създаден Общински съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси с Решение №509 от 27.07.2011 г. на Общински съвет – Ценово. Съставът му е
актуализиран през м.Януари 2012 г.
През 2011 г. са проведени 2 заседания като са обсъждани следните теми:
1.
Приемане на Годишен план за образователна интеграция на децата и учениците от община
Ценово за 2011 г., който до края на годината е изцяло изпълнен.
2.
Приоритетите на етническите общности и запознаване с работата на Областния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
През 2011 г. няма изпълнени проекти, насочени към итгерацията на уязвими малцинствени
групи, но във всички проекти на Общината в целевите групи са участвали и граждани от етническите
малцинства.
Проведени са 2 инициативи на Общ.ССЕИВ:
- Общински празник „Децата са цветята на Земята” през м.Април 2011 г.
- Коледен концерт с участието на деца от малцинствени групи и Благотворителен концерт за
подпомагане лечението на ученик, пострадал при катастрофа.

