РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

ПРОТОКОЛ
Днес, 02.07.2021 г. се проведе заседание на Областния съвет по етнически и
интеграционни въпроси в платформата за видеоконферентни връзки Zoom.
След началното включване на членовете в платформата и отчитането на
кворума 15 от общо 24 членове , т.е. налице е нужния кворум от секретаря на съвета
г-жа Галя Донова - главен експерт в дирекция АКРРДС, заседанието продължи с
представяне на дневния ред.
Г-жа Латинка Симова – заместник областен управител се представи и обяви,
че ще председателства дейността на Областния оперативен екип за изготвяне на
бъдещия стратегически документ за приобщаване на ромите.
Тя предложи заседанието да протече при следния дневен ред:
1. Представяне на Областния оперативен екип, уточняване на функции и
бъдещи срокове за работа;
2. Фиксиране на срокове за изготвяне на анализ на ситуацията във всяка една
от общините на област Монтана и план за действие;
3. Представяне на новите членове, които са включени и ще вземат участие в
изготвянето на бъдещия стратегически документ за област Монтана;
4. Други.
Дадена бе думата на присъстващите за други предложения за включване в
дневния ред. Такива не бяха направени.
За така предложения дневен ред гласуваха:
- „за” – 15
- „против” – 0
- „въздържали се” – 0
Приема се!
По т. 1
Г-жа Симова даде думата на г-жа Галя Донова, която представи пред
присъстващите необходимостта от подготовката на новите стратегическите
документи по отношение на политиката за приобщаване на маргинализираните
етнически групи в изпълнение на Националната стратегия на Република България за
равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 (Стратегията) до септември
2021 г., че следва да се осъществи областно планиране – всяка област да изготви
областна стратегия, а всички общини, на територията на областта - общински
планове за действие.
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Г-жа Донова подчерта, че областното планиране следва да обхване цели,
задачи и мерки, отнасящи се до българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
Тя продължи с това, че общинските планове следва да се базират на съответен
анализ на потребностите и спецификите на местните общности. Желателно е
общинските планове за действие да бъдат максимално конкретни и да бъде
отбелязано, кои от дейностите и мерките могат да се осъществят с местен финансов
ресурс и кои с друг такъв.
Във връзка с това и като се има предвид, че е изпратено писмо от областния
управител за изготвяне на заповеди за общински екипи и определяне на
представители за участие в областния оперативен екип от териториалните
структури, тя предложи да представи имената на участниците в него.
Г-жа Донова призова присъстващите членове да уведомят на момента при
наличие на промяна в името на представителите на отделните институции, тъй като
след заседанието ще се изготви и ще се изпрати заповедта за областен оперативен
екип. Тя каза, че заседанието са поканени представители на Агенция за регионално
развитие „АРР БЦ – 2000“ – Монтана, на „Център за устойчиви общности“ – гр.
София, както и г-жа Йонка Данова - представител на център за междуетнически
диалог и толерантност „Амалипе“ - гр. Велико Търново, която е регионален
педагогически координатор за област Монтана. Помоли да се потвърдят и имената
на лицата, които да бъдат включени в
областния оперативен екип и от
новопоканените участници. След което г-жа Донова изчете имената на участниците
в областния оперативен екип.
Тя даде думата на новите членове, за да определят кои ще са техните членове.
Думата взе г-жа Йонка Данова, която представи накратко дейността на център
„Амалипе“ и която каза, че смята че с опита си ще бъде полезна и се надява на добро
сътрудничество. След което думата взе г-жа Нанси Борисова от „Център на за
устойчиви общности“, тя представи центъра, накратко дейността им. Така стана ясно
кои ще са участниците от тези две организации. Представителят на АР РБЦ – 2000
Монтана не се включи и г-жа Донова, каза че допълнително ще уточни името на
участника.
След това се уточни, че ще се промени и заповедта за постоянния състав на
Областния съвет поради смяна на членовете от РУО – Монтана, както и на експерта
от община Лом. Предложението беше подложено на гласуване.
За така отправеното предложение гласуваха:
- „за” – 16
- „против” – 0
- „въздържали се” – 0
Приема се !
Р Е Ш Е Н И Е по т. 1
Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси прие така
предложения състав за Областен оперативен екип, който да бъде определен със
заповед от областния управител на област Монтана
След гласуването, заседанието продължи в своята последователност, като г-жа
Симова обяви, че се преминава към втора точка от дневния ред - Фиксиране на
срокове за изготвяне на анализ на ситуацията във всяка една от общините на област
Монтана и план за действие.
Г-жа Донова накратко каза каква е процедурата - Общинските планове за
действие към областната стратегия следва да се разработят за всяка община
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конкретно на базата на анализ на ситуацията с участието на гореизброените.
Общинските планове за действие следва да се приемат от общинския съвет на
общината.
Областният управител утвърждава областната стратегията след съгласуване с
Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
Процесът на изготвяне на стратегията и на плановете за действие е
взаимообвързан, поради което е възможно изготвянето на областната стратегия и
Общинските планове за действие - да става паралелно.
В областната стратегия ще бъде обобщена информацията, подадена от
общините т.е. от своя страна общините ще имат готовност да работят по общинските
си планове.
Във връзка с горното, тя каза че е необходимо в срок до 30.07.2021 год.
общините да представят Анализ на ситуацията в общината - базиран на конкретни
статистически данни за населението от ромски произход и други уязвими групи
живеещи в сходна ситуация. Необходимо е да се ползват данни от Преброяването на
населението и жилищния фонд и при наличие на данни до настоящия момент за
ситуацията по приоритетите на стратегията, включително и данни по етнически,
възрастов и религиозен показател.
Анализът следва да бъде структуриран по приоритетите на Националната
стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите
(2021-2030).
В заключение каза, че е препоръчително да се ползват инструкциите за
структурата по насоките, които са изпратени от Националния съвет по етнически и
демографски въпроси /НССЕИВ/.
Беше дадена думата за коментари.
Думата взе г-н Николай Кирилов от фондация „Рома- Лом“, който предложи
да се ползва анализа от данните на преброяването на жилищата, която да даде
актуална информация за броя на населението в ромските квартали. Той уточни, че
това преброяване е направено в края на 2020 година в ромските квартали в гр. Лом и
е работено в много добра координация с назначените от община Лом ромски
преброители в съответните квартали и така могат да се преброят жилищата,
ситуирани в ромските квартали.
След което думата взе г-н Орлин Орлинов – от сдружение „Старс“, той изрази
мнение, че според него е необходимо да се работи в по-малък екип, за да е пооперативен и по-лесно и бързо да реагира за решаване на наличните задачи.
Сподели опит от писането на предишната стратегия в областна администрация,
където е бил експерт, че тогава се е сформирал по-малък на брой екип. Той
предложи да се сформира такъв екип и сега, който да получи анализите от общините,
да прегледа, коригира, прецени кое е важно, съществено и трябва да се включи в
бъдещия документ.
Според него след 30.07.2021г. и след получаване на анализите, малката
работна група трябва да се събере, прегледа и направи чернова на документа, който
да представи на членовете на Областния оперативен екип и така да продължи
процеса до приемането на документа. Той постави на вниманието на членовете и
въпроса за това дали всички заседания са през платформата или само днешното на
Съвета, г-жа Симова обясни, че също приветства присъствената форма, но поради
мерките за сигурност във връзка със ситуацията с коронавируса, към този момент е
взето такова решение и се надява следващата среща да е присъствена.
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Започна дискусия за това как да се структурира дейността занапред, думата
поиска г- Николай Кирилов от фондация „Рома – Лом“, който заяви, че би трябвало
всички така предложени членове да участват и да дадат своя принос за писането и
приемането на документа, но ако е възможно да се сформира една по-малка работна
група, която да обобщава резултатите, от друга страна членовете на оперативния
екип не би трябвало да бъдат изключени от този процес. Той също така подчерта, че
тъй като е член на националния екип за изработването на Националната стратегия е
важно при работата да се следи за синергия между Плана за развитие на България
2020-2030г, както и между Плана за възстановяване и устойчивост на България и поконкретно 4- те направления, които са приоритетни там, защото там ще са основните
източници за финансиране не само за ромската етническа общност. Той уточни, че
работата на групата касае по-скоро периода след 30.07.2021г.
Започва дискусия за това как да се сформира работната група.
Г-жа Донова попита как да се сформира групата, да се дадат предложения, г-н
Кирилов предложи който прецени да се включи, който има време и капацитет.
Г-жа Симова предложи г-жа Галя Донова от областна администрация като
свързващо звено в работата за член на работната група, г- Орлинов също заяви
желание да бъде част от групата. Г-н Николай Кирилов също се включи с
кандидатурата си, от община Вълчедръм г-жа Бойка Рачина също заяви желание да
участва. От „Център за устойчиви общности“ г-жа Нанси Борисова заяви желание да
стане част от работната група.
Г-жа Донова изчете включилите се досега представители, направи се
предложение, ако по-късно някой изяви желание може да се включи и по-късно след
заседанието.
Г-жа Симова обобщи, че това са хората, които са в работната група и
предложи, ако няма предложения да стане част от решенията на заседанието.
Г-жа Симова попита дали членовете смятат, че срокът 30.07.2021г. е
подходящ за получаването на анализите от общините, г-жа Донова се обърна към г-н
Кирилов като член на работната група на национално ниво с въпроса дали смята, че
този срок за приемане на стратегическия документ до септември 2021година на
регионално ниво е реалистичен, на което той отговори, че е напълно реален, защото
по т. 8 от Партньорското споразумение България е една от страните, която трябва
по-рано да подаде своите документи и във връзка със забавянето и назначаването на
служебното правителство е имало леко забавяне и изоставане, но сега са изчистени
сроковете и ще се работи в този порядък.
Премина се към обобщение на решенията до момента и по отношение на
членовете на работната група, г-жа Симова и г-жа Донова се обърнаха с въпрос към
госпожа Данова от център „Амалипе“ с въпрос за това дали няма да вземе участие в
работата на работната група с оглед опита, който притежава като експерт в сферата.
Тя благодари за доверието, но каза, че според нея така предложения състав е с
преобладаващо участие на представители на неправителствения сектор и по-скоро е
адекватно да се включат представители на общини или териториални структури, на
образованието. Г-жа Симова се съгласи с предложението й. Г-жа Данова сподели, че
ще бъде активна в направление Образование и предложи за вариант за включване на
представител на РУО – Монтана. Тогава се включи и представи г-жа Кристина
Кръстева - експерт по чужд и майчин език от РУО Монтана, която каза че няма
против и ще се включи активно в работата на работната група.
Г-жа Симова обяви, че т. 3 по дневния ред е представена по-горе - по-рано
новите членове на оперативния екип са се представили, както и дейността си, така че
предложи да се премине към гласуване.
След като стана ясно окончателно кои са членовете и отново се изчете
състава на групата, г-жа Симова обобщи, беше подложено на гласуване.
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За така отправеното предложение гласуваха:
- „за” – 16
- „против” – 0
- „въздържали се” – 0
Приема се !
Р Е Ш Е Н И Е по т. 2
Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси прие, че в рамките на
Областния оперативен екип се създава Работна група, която да получи,
прегледа, обобщи и анализира получената информация от Анализа на
ситуацията на всяка една община от област Монтана и по-късно да я представи
на вниманието на членовете на Областния оперативен екип.
По т. 4 Други.
Г-жа Симова отново призова за предложения от членовете, коментари. Г-жа
Донова попита за протокола, а също и за целите на изготвяне на заповедите как е
подходящо да се оформи конституирането и дейността на малката работна група.
Г-жа Кръстева от РУО Монтана взе думата и предложи ако не е нужно
административно и като се има в предвид, че съставът е променящ се и може да има
промяна в членовете не е нужно да се фиксира в заповед, около което се обединиха и
другите членове.
Други предложения нямаше, г-жа Симова благодари отново и каза, че се
надява следващата среща да бъде присъствена и закри заседанието.

ВАЛЕРИ РАЙКОВ ДИМИТРОВ /п/
Областен управител на област Монтана
и Председател на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси в
област Монтана
Изготвил: Галя Донова - Иванова /п/
главен експерт в дирекция АКРРДС
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