РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
ПРОТОКОЛ
от
проведено заседание на
Областния съвет за сътрудничество по етническите
и интеграционни въпроси на област Монтана
12.04.2017 г.
Днес, 12.04.2017 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се
състоя редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите
и интеграционни въпроси.
В заседанието взеха участие :
инж. Иван Сергисов – ВРИД Областен управител на област Монтана и
Председател на ОССЕИВ
Членове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Николай Ангелов – зам. кмет на община Бойчиновци
Радослав Найденов – зам. кмет на община Берковица
Румяна Динчева – секретар на община Медковец
Валери Белов – представител на община Монтана
Цветана Кирилова – представител на община Якимово
Елка Дойчинова – представител на община Лом
Даниела Табакова – представител на КЗД – Монтана
Екатерина Давидова – представител на РУО – Монтана
Калина Филипова – представител на ОДЗГ – Монтана
Светланка Иванова – представител на ДРСЗ – Монтана
инж. Иванка Горанова – представител на РДНСК – Монтана
инж. Емилия Попова – представител на РИОСВ – Монтана
Радослава Лекова – представител на ОДМВР – Монтана
Петя Кирилова – представител на РЗИ – Монтана
Георги Цеков – представител на РДСП - Монтана

Съвместно с членовете участие в заседанието взеха и:
16. Орлин Орлинов – национален координатор за България на Ромски образователен
фонд/ Стипендиантски програми – Унгария.
17. Теодора Генова – представител на Семейно-консултативен център – Берковица
18. Валентин Рафаилов - представител на Семейно-консултативен център – Берковица
19. Стилияна Каменова – представител на СОУ “Отец Паисий” - с. Медковец

Заседанието откри ВРИД Областният управител инж. Иван Сергисов, който приветства
присъстващите с добре дошли и обяви дневния ред както следва:
1. Представяне на Мониторингов доклад за 2016 г. по изпълнението на Областната
стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г.
2. Представяне на инициатива на Ромски образователен фонд със седалище Будапеща,
Унгария относно възможностите за предоставяне на годишна академична стипендия на ромски
студенти, обучаващи се в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в
акредитирани български университети.
3. Разни

След като не постъпиха предложения за допълване на дневния ред инж. Сергисов даде
думата на Лорета Ценова – младши експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация
Монтана за представяне на най-важните аспекти в съдържанието на изготвения Мониторингов
доклад по изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г. за
2016 г.
Преди да представи реализираните през 2016 г. дейности Лорета Ценова информира
присъстващите, че Областната стратегия за интегриране на ромите представлява част от
цялостната стратегия за развитие на област Монтана, като се придържа към разработените
национални цели и задачи и включва следните приоритети: образование, здравеопазване,
заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.
Стратегическата и цел е създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на
българските граждани в уязвимо положение от други етнически групи в обществения и
икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права,
блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на
живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация. Г-жа Ценова
обърна внимание върху факта, че оперативното изпълнение на стратегията се осъществява
посредством Общинските планове за действие, разработени в 11-те общини от област Монтана
и чрез изпълнение на проектни инициативи, които са пряко обвързани със заложените в
стратегическия документ оперативни и специфични цели.
От представените данни за извършеното по конкретни приоритети стана ясно, че
всички учебни заведения в област Монтана са заложили в своите планове дейности, свързани
с интеграцията на децата от друг етнос, включващи разнообразни извънкласни занимания и
работа по проекти и програми. Регионално управление на образованието - Монтана работи по
изпълнението на регионална програма за намаляване дела на отпадналите ученици от
училище. В началото на учебната 2016/2017 година е разработен годишен план за
реализиране на Регионалната програма за намаляване на дела на преждевременно
напусналите образователната система, в съответствие с рамкови европейски и национални
документи, определящи приоритети за развитие до 2020 г. Продължава поддържането на
Регистър на отпадналите от училище ученици от областта. Информацията се подновява в края
на първия срок и в края на учебната година, като директорите уведомяват с доклад началника
на РУО-Монтана за предприетите конкретни мерки по отношение на всеки ученик в риск от
отпадане. Осигурен е постоянен обмен на информация с училищата в областта относно риска
от отпадане и преждевременно напускане на училище. Разработена е процедура за събиране,
анализиране на данните и предприетите мерки, в рамките на която са обхванати всички 64
училища от област Монтана.
Осъществените през годината дейности в приоритет “Здравеопазване” включват
редица проведени информационни кампании сред ромската общност по темите за превенция
на нежеланата бременност и рисковото сексуално поведение, необходимостта от навременна
имунизация и предпазване от инфекциозни заболявания, лична хигиена и възпитание на
децата. В работата на терен с етническите малцинства и хората в неравностойно положение
активно са се включили и здравните медиатори от областта. Извършени са безплатни
профилактични прегледи на деца до 18 години в ромските махали и места с компактно ромско
население. Към настоящия момент един от най-съществените проблеми продължава да бъде
високият процент здравно неосигурени лица сред малцинствата.
По отношение на приоритет “Заетост” през 2016 г. са реализирани множество
инициативи, които са част от цялостната целенасочена политика за осигуряване на
квалификация, трудов опит и доходи от труд на лицата, които срещат най-големи трудности
за намиране и започване на работа. Въпреки че ромската етническа общност не е обособена в
самостоятелна целева група при наблюдението на пазара на труда и в административната
статистика на Агенцията по заетостта, данните показват, че нейните представители са
основни участници в програмите и мерките за заетост.
От 2008 г. в бюрата по труда в страната действа Национална програма "Активиране на
неактивни лица", която има за цел активиране и включване на пазара на труда на неактивни
и обезкуражени лица, повечето от които са от ромската общност. В ДБТ от област Монтана
през 2016г. са работили общо 5 трудови посредници - ромски медиатори по Програмата - по 2
трудови посредници в ДБТ Монтана и ДБТ Лом и 1 посредник в ДБТ Берковица. Към община
Берковица, община Лом и община Монтана работят по програмата през годината по 1
младежки медиатор. По Програмата работят и един кейсмениджър и един психолог в ДБТ
Монтана. Основната дейност, както на трудовите посредници, така и на младежките
медиатори, кейсмениджъра (мениджър на случай) и психолога е да мотивират неактивните и
обезкуражени лица за регистрация в бюрата по труда и ползване на посредническите им
услуги за заетост и обучение. В тази връзка в бюрата по труда от област Монтана са
преминали през мотивация за търсене на работа 616 лица от ромски произход, а 636 лица,
самоопределили се като роми са преминали през професионална ориентация, което
предполага повишаване на тяхната конкурентноспособност на пазара на труда. Своята
професионална квалификация са повишили 43 лица от ромски произход, а 16 са придобили
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ключови компетентности. С посредничеството на бюрата по труда през годината 343 лица,
самоопределили се като роми са включени в програми, вкл. по ОПРЧР и мерки за заетост.На
първичния пазар на труда са започнали работа 734 лица от ромски произход. Данните от
административната статистика сочат, че в област Монтана 88.2% от регистрираните лица от
ромски произход са с основно и по-ниско образование, 86.8% - без квалификация и 64.4% продължително безработни лица.
Във връзка с реализацията на дейностите по приоритет “Жилищни условия” на
територията на общините в област Монтана са налице множество предизвикателства, които в
голямата си част са свързани с липсата на финансова възможност за ново жилищно
строителство, както и с отсъствие на механизми, които да стимулират фирми да инвестират в
тази посока. Последното в значителна степен ограничава възможностите за провеждане на
адекватна социална политика. Същевременно голям брой жилища в селата от областа са
необитаеми и свободни, но се намират в неблагоустроени, изоставени райони с лошо
състояние на пътната инфраструктура. Много от домакинствата са изправени пред жилищни
проблеми, произхождащи от лошите битови условия и липсата на финансови средства за
многочленните семейства, живеещи в едно жилище с недостатъчна жилищна площ.
Едно от основните предизвикателства по отношение реализацията на приоритет
“Върховенство на закона и недискриминация” е ниската правна култура на ромската общност,
което рефлектира върху непознаване на правните възможности за защита от дикриминация. В
тази връзка се провеждат срещи за запознаване и разясняване сред ромското население на
разпоредбите на общинските съвети за опазване на обществения ред. Активна е дейността на
местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Предприемат се действия за засилване дейността на полицията и обществеността за
преодоляване на всички проблеми свързани с подържане на обществения ред на територията
на общините в областта.
От информацията, която беше представена по отношение изпълнението на приоритет
“Култура и медии” стана ясно, че традиционно на територията на всички общини от област
Монтана се организират дейности за отбелязване на ромските празници – Василица и 8-ми
април - Международен ден на ромите. Във всички общини от областта читалищата изпълняват
важни културни и просветни функции и играят ролята на основни културни средища за
жителите. В по-големите общински центрове ромски деца и ученици участват активно в
културния живот и се изявяват в концерти, изложби и извъкласни форми, организирани от
училищата, детските градини и общинските администрации.
Инж. Иван Сергисов прикани присъстващите за въпроси и коментари по презентирания
Мониторингов доклад. От страна на аудиторията не постъпиха възражения или предложения
за допълване на представените данни, в резултат от което Мониторинговият доклад по
изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Монтана
2012-2020 г. за 2016 г. бе единодушно утвърден от членовете на ОССЕИВ.
В рамките на точка 2 от дневния ред думата бе дадена на Орлин Орлинов –
национален координатор за България на “Ромски образователен фонд/ Стипендиантски
програми” със седалище – Будапеща, Унгария за представяне на условията за кандидатстване
с цел получаване на годишни академични стипендии на студенти от ромски произход,
обучаващи се в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитирани
български университети.
Орлин Орлинов представи накратко дейноста на образователния фонд в това число и
процента на успешно реализиралите се студенти – бенефициенти на фонда по съответните
професионални направления и специалности. Той поясни, че стипендиите са предназначени
за покриване на разходите, свързани с образованието (учебници, такси и др.) и частично за
ежедневни разходи. Стипендията не се отпуска автоматично за следващата година, а на
кандидата се предоставя възможност при успешно завършена учебна година да подаде ново
заявление за участие.
Националният координатор обърна специално внимание на задължителните
изисквания, регламентирани в процеса по кандидатстване. Съгласно критериите за подбор е
необходимо кандидатите открито да се определят като роми, за което следва да получат и
препоръка от законно регистрирана ромска фондация. Кандидатите трябва да са студенти или
да очакват да бъдат приети като студенти редовна форма на обучение за получаване на
бакалавърска, магистърска или докторска степен в акредитиран ВУЗ в тяхната родина или
държава на местоживеене за академичната 2017/2018 г. Необходимо е желаещите да получат
стипендия да представят пълен и съответстващ онлайн формуляр за кандидатстване преди
изтичане на определения краен срок от програмата. Студенти от ромски произход, които
следват в задочна форма на обучение в програми за магистърска или докторска степен, също
могат да кандидатстват, но тези, които са в дистанционна форма на обучение не са допустими
за получаване на стипендия по която и да било от схемите на Стипендиантските програми на
РОФ. Студентите също така задължително представят академична справка за оценките през
последната завършена година. Много важни задължителни изисквания при кандидатстването
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са коректното изготвяне на мотивационно писмо от кандидата, както и есе, разглеждащо
проблемите на ромската общност.
При представянето на задължителните изисквания Орлин Орлинов изрично подчерта,
че е недопустимо използването на готови текстове от интернет и че установяването на
всякакви форми на плагиатство или самоплагиатство води до неизбежна дисквалификация за
кандидата. В заключение координаторът на РОФ призова желаещите да получават стипендия
да подходят съвестно и отговорно към процеса по кандидатстване.
Инж. Сергисов се поинтересува до каква степен студентите и кандидатстудентите от
област Монтана съумяват да се реализират успешно в рамките на действащите стипендиантски
програми.
В отговор на поставения въпрос Орлин Орлинов поясни, че областите Враца и Монтана
са водещи по отношение на успешно реализирали се студенти в различни професионални
направления, като конкретно за област Монтана с най-висок процент успешна реализация са
кандидатите от общините Монтана, Лом и Вълчедръм.
Инж. Иван Сергисов благодари за направената презентация и прикани приъстващите
за въпроси и коментари.
От страна на членовете на ОССЕИВ не бяха отправени допълнителни въпроси, предвид
което дневният ред на събитието бе изчерпан и то бе закрито.

ИНЖ. ИВАН СЕРГИСОВ
ВРИД Областен управител на област Монтана
/П/

Изготвил: Добромир Тодоров – главен експерт в дирекция АКРРДС
/П/
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