
1 

 

ОДОБРИЛ:  

 

БОРИСЛАВ БЪЛГАРИНОВ 

Областен управител на област Русе 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси, Зала „Свети Георги“ на Областна администрация – 

Русе, 14.07.2021 г., 10.00 ч. 

 

 

Г-н Борислав Българинов – областен управител на област Русе откри заседанието 

на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към 

областния управител на област Русе, на което присъстваха 22 члена от общо 32. Той 

информира присъстващите, че предвид ситуацията в страната, Националната стратегия на 

Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (20121-2030 г.) не е 

внесена от Министерския съвет в Народното събрание за нейното приемане. Предвид 

предстоящото ѝ приемане, нашата работа ще започне на база Проекта ѝ, който е изпратен 

предварително на всички членове на Съвета за запознаване. Приемането на стратегията ще 

бъде силен израз на политическа воля за провеждане на политиката за приобщаване на 

ромите, като интеграционната политика е неразделна част от общата политика за развитие на 

страната. 

Г-н Българинов изрази мнение, че ролята на местните власти за осъществяване на 

Стратегията е огромна. Трябва да се насърчава отговорното гражданско поведение и да се 

формира разбиране и усещане, че интеграционната политика е насочена към всички граждани, 

които се намират в уязвимо социално-икономическо положение и че е от полза за цялото 

общество. Всички заинтересовани страни трябва да работят заедно и да има по-голяма 

активност от страна на гражданското общество за напредък в процеса на приобщаване на 

ромите. 

След уводните си думи, областният управител направи кратка ретроспекция за 

състоянието и напредъка по изпълнение на старата стратегия. Отчете, че до края на 2020 г. 

всички осем общини от област Русе имат приети общински планове за интегриране на ромите. 

Назначени са общо 3 здравни, 25 образователни и 1 трудови медиатори за областта. 

При изпълнението и последващото отчитане на плановете за интеграция на ромите е 

идентифицирано следното: 

Анализът на общите данни за 2018, 2019 г. и 2020 г., показва, че се отбелязва 

напредък в привличането и обхващането на повече деца и лица от уязвимите групи в процеса 

на ограмотяване и образование. Наблюдава се тенденция за повишаване общия брой деца, 

обхванати в детски заведения. Резултат е също намаления броят на ранните раждания през 

2020 г., в сравнение с тези през 2019 г., което е позитивна тенденция в интеграционния 

процес. Друго, което може да се отчете като положителна тенденция през 2020 г. е, че се 

наблюдава леко повишаване на мотивацията сред по-младите ромски семейства за 

подобряване на битовите условията на живот и копиране на цивилизован  модел на бит, 

характерен за страни от ЕС.  

Проблем остава обхващането и задържането на децата в учебния процес от 

маргинализираните семейства и групи, брой здравноосигурените лица от ромски етнос, както 
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и това, че продължават случаи за работа в „сивата икономика“ на трудови договори на 4 ч. 

работен ден, което предполага ниски осигуровки и некоректно отношение към труда. Най-

основите бариери и трудности, които възпрепятстват интеграцията на ромската общност 

продължават да бъдат: ниската образователна грамотност, липсата на здравно-сексуална 

култура, липса на  мотивация за промяна на семейния традиционен модел сред 

маргинализираните семейства. Това се отразява на заетостта, здравеопазването, жилищните 

условия, престъпността и др. Друг проблем е липсата на лица/доброволци от ромската 

общност за провеждане на активна, информационно-разяснителна кампания на терен, което 

може да доведе до промяна на нагласите и да повиши доверието им към институциите. 

След направеният кратък анализ, г-н Българинов премина към представяне на дневния 

ред, а именно: 

1. Областно планиране в изпълнение на Проект на Националната стратегия на 

Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (20121-2030 г.) 

2. Разни. 
 

  

 Във връзка с процеса на областно планиране – изготвянето на Областни стратегии и 

Общински планове за действие в изпълнение на Националната стратегия на Р България за 

равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030, областният управител информира 

членовете на Съвета, че Насоките за областно планиране имат за цел да подпомогнат процеса 

на планиране в област Русе и осемте общини. Те нямат задължителен характер в частта за 

начина на организиране на процеса. Всички общини могат да приложат опита, изграден от 

изготвянето на предната стратегия и общински планове. 

 В тази връзка  и в изпълнение на целите на Националната стратегия, до края на м. 

септември 2021 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 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. То следва да съвпадне с периодите, предвидени в 

Плана за действие към Националната стратегия на Република България за равенство, 

приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. Целта е да може да се изведат на преден план 

специфичните за областта проблеми и да се предложат начини за тяхното разрешаване. Най-

съществената и полезна информация от Насоките се отнася до включване в стратегическите 

ни документи на: 

 - изведените приоритети; 

 - анализ на нуждите и анализ на успеха/неуспеха през предходния период; 

 - включване в планирането на всички заинтересовани страни и най-вече представители 

на ромската общност; 

 - включване на малко на брой мерки и цели, но те да са постижими, реализуеми и лесно 

измерими. 

 Г-н Българинов обърна внимание още веднъж на това, че Областната стратегия трябва 

да е утвърдена от областния управител, а Общинските планове за действие трябва да бъдат 

приети от съответните общински съвети и те ще бъдат неразделна част от Областната 

стратегия.  

 Той представи на вниманието на присъстващите модел на Стратегията на област Русе 

за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030), като предложи отговорници за 

изпълнението на всяка точка от нея, а именно: 
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СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА 

РОМИТЕ 

(2021 - 2030) 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

I. Въведение 

 

Отговорници: Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Областна администрация - 

Русе 

 

  

II. Анализ на ситуацията в област Русе 

 

Образование  

Здравеопазване  

Жилищни условия 

Заетост 

Върховенство на закона и недискриминация 

Култура и медии 

 

Отговорници: всички членове на Областния оперативен екип (с водеща роля 

Териториално статистическо бюро – Север) 

 

 

III. Визия 

 

Отговорници: членовете на Областния оперативен екип, Областна администрация – 

Русе 

 

 

IV. Стратегическа цел 

 

Отговорници: членовете на Областния оперативен екип, Областна администрация – 

Русе 

 

 

V. Водещи принципи и хоризонтални цели при изпълнението  

Принципи 

Хоризонтални цели 

Цели на областното планиране 

 

Отговорници: членовете на Областния оперативен екип, Областна администрация – 

Русе 
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VI. Приоритети 

1. Образование и обучение 

Отговорници: Общините в област Русе и Регионално управление на образованието – 

Русе са водещи отговорни институции за изпълнение на целите в Стратегията в 

приоритет „Образование и обучение”. 

 

2. Здравеопазване 

Отговорници: Общините в област Русе и Регионална здравна инспекция – Русе са 

водещи отговорни институции за изпълнение на целите в Стратегията в приоритет 

„Здравеопазване”. 

 

3. Жилищни условия 

Отговорници: Общините в област Русе и Регионална дирекция „Национален 

строителен контрол“ Русе са водещи отговорни институции за изпълнение на 

целите в Стратегията в приоритет „Подобряване на жилищните условия”. 

 

4. Заетост 

Отговорници: Общините, Дирекция „Регионална служба по заетостта” Русе и 

Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе са водещи отговорни 

институции за изпълнение на целите в Стратегията в приоритет „Заетост”. 

 

5. Върховенство на закона и недискриминация 

Отговорници: Общините, Областна дирекция на Министерство на вътрешните 

работи – Русе и Комисия за защита от дискриминация – Русе са отговорни 

институции за изпълнението на мерките в приоритет „Върховенство на закона и 

недискриминация”. 

 

6. Култура и медии 

Отговорници: Общините в област Русе и Регионален експертно-консултантски 

информационен център „Читалища” – Русе са водещи при изпълнение на целите в 

Областната стратегия в приоритет „Култура и медии”. 

 

VII. Мониторинг на изпълнението 

Отговорници: членовете на Областния оперативен екип, Областна администрация – 

Русе 

 

VIII. Заключение 

Отговорници: членовете на Областния оперативен екип, Областна администрация – 

Русе 
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 След като не постъпиха коментари по така предложената рамка на Областната 

стратегия и отговорници при изпълнение на целите по приоритети, единодушно след 

гласуване се прие следното решение: 

 

1. Всеки член на Областния оперативен екип да предостави информация за 

анализ на ситуацията в съответния сектор, както и да се изведат проблемите и 

набележат мерки за разрешаването им по приоритети. 

 

Отг: членовете на Областния оперативен 

екип 

       Срок: 20.08.2021 г. 

 

 

 Г-н Българинов допълни още, че коментираният модел на Стратегията за област Русе за 

равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 ще бъде изпратен на членовете на 

Съвета ведно с настоящия протокол. След получаване в Областна администрация – Русе на 

информацията от съответните институции, същата ще бъде обобщена, нанесена, след което ще 

бъде оформен Проект на Стратегия на област Русе за равенство, приобщаване и участие на 

ромите (2021 - 2030). 

 

 

По т. „Разни“, думата взе г-жа Валентина Николаева – Регионален представител 

на Комисията за защита от дискриминация – Русе и предложи изготвения Проект на 

Стратегията за област Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 да бъде 

публикуван на страницата на Областна администрация – Русе, за да може да бъде достъпен за 

всички и след като е отворен документ, да може да се правят по всяко време предложения за 

допълването му. 

Г-н Камен Макавеев – управител на Сдружение „Интегро-център за 

информиране, консултиране и подпомагане на ромите от района на община Ветово“  
информира присъстващите, че се предвиждат редица обучения, организирани от Националния 

съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, на които ще бъде 

разяснено начина за изготвяне на областните стратегии и общинските планове. 

Г-н Българинов отговори, че поставянето на по-кратки срокове от наша страна за 

набиране на данни за стратегията и общинските планове е начин да отидем подготвени и с 

постигнат резултат на организираните от Националния съвет работни срещи. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, областният управител закри заседанието. 

 

 

 

 

 

 

 
 


