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ПРОТОКОЛ  

 
от заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и 

интеграционни въпроси 

 
Днес 27.11.2012г. в зала „Пресцентър” на Областна администрация 

Добрич се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по 
етнически и интеграционни въпроси. На заседанието присъстваха:  

приложен присъствен лист 
 
Главен експерт Кемал Асан приветства присъстващите и им представи г-

жа Стефка Генчева – зам. областния управител и новия заместник председател 
на ОССЕИВ.   
 Г-жа Генчева също приветства присъстващите и ги запозна с повода на 

срещата, а именно да се обсъдят дейностите, извършени от членовете на 

съвета през 2012 г., както и да се представи процеса по изготвяне на областна 

стратегия и общински планове за действие за интегриране на ромите в област 

Добрич, за периода 2012 – 2020 г. с програмни периоди 2012-2014 и 2014 – 

2020 г., за което служители на областна администрация са провели разговори с 

общинските експерти на осемте общини от територията на областта, на които в 

длъжностните им характеристики са вменени компетенции, свързани с 

интегрирането на малцинствата. 

 
Дневен ред на заседанието: 

1. Отчет за дейността на Областния съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси – област Добрич; 

2. Представяне на Националната стратегия на Република България 

за интегриране на ромите в българското общество 2012-2020, 

напътствия за изготвяне на областна стратегия и общински 

планове за действие за интегриране на ромите в област Добрич. 
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 Г-жа Генчева отправи питане за допълнение към дневния ред. След като 
не бяха направени такива се пристъпи към т.1 от дневния ред. 

Думата взе К. Асан, който информира присъстващите за предстоящото 
изготвяне на Областна стратегия за интеграция на ромите. Всички общини на 
територията на областта трябва да изготвят Общински планове за действие, 
дейностите, за които да са заложени в период 2012-2014г., а впоследствие 
2014-2020г. Общините, които не представят планове ще означава, че не са 
предприели нужните действия относно малцинствата. Той помоли 
организациите, членуващи в съвета, които все още не са си предоставили 
докладите, да го направят в срок до 05.12.2012г. Обобщения доклад за 
извършените дейности, съгласно предоставените доклади, ще се предостави 
на вниманието на Национален съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси към МС, ще бъде качен и достъпен за всички на 
Интернет страницата на Областна администрация-Добрич.  

Г-жа Койчева – зам. кмет на община Добрич попита дали след като 
общината е представила отчет в период до м.Октомври трябва да представи 
годишен, след сесията на Общински съвет Добрич. 
 Г-н Асан помоли след приемането на отчета от Общински съвет Добрич, 

същия да бъде предоставен в Областна администрация за информация. 

По т.2 от дневния ред г-н Асан информира за организирана работна 
среща от Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по 
етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ, МС) и Световната банка,  на 
тема „Подготовка за изработване на методология за изготвяне на областни и 
общински стратегии за интегриране на ромите в съответствие с Националната 
стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. 
(НСРБИР) и планове за действие" и Представяне на структурата на бъдещ 
проект на Световната банка „Равнопоставеността на половете при ромското 
включване". Срещата се проведе на 30 май 2012 г. в  сградата на Министерски 
съвет и на нея присъстваха областните експерти, на които в длъжностните им 
характеристики са вменени компетенции, свързани с интегрирането на 
малцинствата. Целта на инициативата е да се обсъдят проблемите и 
предизвикателствата пред областните и общинските администрации при 
разработването на областни и общински стратегии в съответствие с НСРБИР 
2012-2020 г. и планове за действие. На основата на дискусията е предвидено 
да се изработи методология за изготвяне на съответните стратегии и планове 
за действие. Съдействие за изготвяне на методологията е запланувано да 
окажат експерти на Световната банка.  Предвидено е, след изготвяне на 
унифицирана методология от екипа на НССЕИВ, областните администрации 
ще пристъпят към изготвянето на областни стратегии за интегриране на 
ромите/ така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население 
определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне. 
Стратегията ще прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в 
уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-
общата стратегия за борба с бедността и изключването, и не изключва 
предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други 
етнически групи. 

С писмо, през месец юли 2012 г. общинските администрации бяха 
уведомени, че във връзка с подготовка на Методически насоки за изготвяне на 
областни стратегии и общински планове (общинско планиране) за 
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интегриране на ромите в съответствие с Националната стратегия на 
Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. (НСРБИР), 

работна група от служители на Световната банка ще имат готовност да 
представят вариант на техническо задание през втората половина на месец 
Август 2012 г., който ще им бъде предоставен своевременно след одобрението 
му.  

Във връзка с изпълнение на целите в приоритет „Жилищни условия” на 
Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република 
България за интегриране на ромите (2012-2020) и „Десетилетие на ромското 
включване 2005-2015г.”, през месец август на общинските администрации се 
предостави анкетна карта, разработена от Националния съвет за 
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, която следваше да 
попълнят в срок до 20.09.2012г. Изчерпателното  попълване ще спомогне за 
очертаване на актуалното състояние в общините относно: теренната готовност; 
капацитета за застрояване; техническата инфраструктура; индикативните 
разходи и други въпроси във връзка с изпълнението на мерките по приоритет 
„Жилищни условия”. В указаните срокове, информацията е обобщена и 
предоставена на вниманието на секретариата на НССЕИВ. 

На 16.11.2012г. по покана на НССЕИВ в сградата на Министерски съвет е 
проведена работна среща, на тема „Областно планиране” в съответствие с 
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 
2012 – 2020 г. (НСРБИР) 

Националната стратегия обхваща шест приоритетни области на 
интеграционната политика: образование, здравеопазване, жилищни условия, 
заетост, върховенство на закона и недискриминация. 

В изпълнение на целите на НСРБИР до края на 2012 г. следва да се 
осъществи областно планиране: всяка област да изготви областна 
стратегия, а всички общини на територията на областта – общински 
планове за действие. 

Областното планиране следва да съвпадне с приоритетите, предвидени 
в плана за действие на НСРБИР 2012-2020. 

В изготвянето на областната стратегия се изисква участието на 
представители на всяка община на територията на областта, на регионалните 
подразделения на всички държавни институции, други заинтересовани органи, 
юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на етническите и 
интеграционните въпроси, членове на Националния съвет за сътрудничество 
по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) и Областния съвет  за 
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОбССЕИВ). 

Общинските планове за действие към областната стратегия следва да се 
разработят за всяка община, на базата на анализ на ситуацията, с участието на 
гореизброените институции и организации. Общинските планове за действие 
следва да се приемат от общинския съвет на общината. 

Областният управител утвърждава областната стратегия, след 
съгласуване с ОблССЕИВ. 

Въз основа на утвърдената областна стратегия, кметовете на всяка 
община организират разработването на общински план за действие, който се 
приема от общинския съвет. Възможно е : тези два процеса да вървят 
паралелно – изготвянето на областната стратегия и Общинските планове 
за действие.  
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  Целият процес на областно планиране ще се координира от Централно 
координационно звено (ЦКЗ). Секретариатът на НССЕИВ е централно 
координационно звено на процеса и той ще координира, подкрепя цялостния 
процес по областно планиране на национално ниво.   Предоставената подкрепа 
включва: предоставяне на методически указания за областно планиране, 
постоянна дистанционна помощ по телефон и електронна поща с обратна 
връзка, коментари по анализите на ситуацията и черновите на стратегиите, 
съгласуването на стратегиите с националните приоритети. Тази подкрепа ще се 
оказва предимно дистанционно – по телефон и електронна поща, при 
необходимост чрез посещения на място за подкрепа при решаване на 
възникнали критични въпроси. 

По препоръка на ЦКЗ, е необходимо Областните стратегии да се приемат 
най-късно до края на месец януари 2013 г.   
 Г-жа Койчева – зам. кмет на община Добрич отговори, че може да се 

подготви нужната документация през м.Декември, за да бъде внесена на сесия 

на Общинските съвети през м.Януари и да бъде спазен срока. 

 Г-н Георгиев – зам. кмет на община Ген.Тошево подчерта, че при 

изготвянето на Областната стратегия за социални услуги проблем се е получил 

при финансирането. Когато дадена услуга не се реализира в годината, в която 

е заложена се прехвърля за следваща. Опасенията са да не се получи и при 

тази стратегия същия проблем. 

 Г-жа Генчева отговори, че за тази цел трябва да се залагат разумни 

цели, които не е задължително да са свързани с допълнително финансиране.  

 В рамките на тази седмица ще бъде изготвена Заповед на Областния 

управител за сформиране на Областен оперативен екип, който ще има 

ангажимент относно процеса по изготвянето на областната стратегия и 

координира изготвянето на общинските планове за действие. Областният 

оперативен екип да включва представители на Областна администрация – 

Добрич, кметовете на всички общини на територията на областта, общинските 

координатори (главните секретари на общини), директори на териториални 

структури на държавните институции, представители на местните общности, 

Неправителствени организации и граждански инициативни групи.   

 

Решения от заседанието на Областния съвет за сътрудничество по 

етнически и интеграционни въпроси: 

 

1. В срок до 05.12.2012г, да се представят докладите за извършените 

дейности от институциите, които все още не са ги предоставили; 

2. Да се изготвят и предоставят в Областна администрация Добрич, 

Общинските планове за действие, във възможно най-кратък срок; 

3. До края на месец Януари 2013г. да се приеме Областна стратегия за 

интеграция на ромите; 

4. Със заповед на Областен управител да се създаде Областен 

оперативен екип, който да отговаря за процеса по изготвянето на 

областната стратегия и координира изготвянето на общинските 

планове за действие. Областният оперативен екип да включва 
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представители на Областна администрация – Добрич, кметовете на 

всички общини на територията на областта, общинските 

координатори (главните секретари на общини), директори на 

териториални структури на държавните институции, представители 

на местните общности, Неправителствени организации и граждански 

инициативни групи; 

5. На вниманието на кметовете на общини да се предоставят помощни 

материали, предоставени от НССЕИВ, необходими при изготвянето 

на Общинските планове за действие. 
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