ПРОТОКОЛ
от заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси, проведено на 19.04.2017 г.
Днес, 19.04.2017 г. в зала 101 на Областна администрация Ловеч, се проведе заседание на
Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /ОССЕИВ/,
свикано с писмо № РР-20-2/13.04.2016 г. Заседанието беше открито от г-н Драгомир
Кавалски, зам. областен управител на област Ловеч. Той поздрави присъстващите от името
на г-жа Пенка Николова, областен управител и председател на ОССЕИВ.
Присъстваха 15 членове от състава на ОССЕИВ, както и експерти от Областна
администрация Ловеч съгласно присъствения лист.
При направената проверка се установи, че е налице необходимия кворум за провеждане на
заседанието.
Г-н Кавалски предложи за гласуване следния проект на дневен ред:
1. Информация относно годишен мониторингов доклад за изпълнението на
националната стратегия на Република България за интеграция на ромите за 2016 г.
2. Представяне на стипендиантските програми на Ромски образователен фонд.
3. Други.
Участниците не направиха предложения за допълнения към дневния ред и се премина към
неговото гласуване. С 15 гласа “за”, 0 “въздържал се” и 0 “против” ОССЕИВ прие дневния
ред.
По т. 1 от дневния ред г-н Кавалски даде думата на г-н Христо Троански, секретар на
ОССЕИВ и мл. екперт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч.
Г-н Троански изложи в резюме годишният мониторингов доклад и уточни, че той е бил
изпратен до всички участници на Съвета преди заседанието.
Г-н Троански подчерта, че Стратегията е насочена към гражданите в уязвимо социално
положение и от ромски произход, но не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в
неравностойно положение от другите етнически групи.
Г-н Троански информира присъстващите, че за изготвянето на Годишния мониторингов
доклад за изпълнението на националната стратегия на Република България за интеграция на
ромите за 2016 г. тази година са сменени критериите.
Г- н Троански акцентира, че през 2016 г. в сферата на образованието са резлизирани доста
проекти целящи интеграцията и социалното включване на лица в неравностойно положение
и от различен етнос.
Г-н Троански сподели, че е много важна роля за систематизирането и изготвянето на
доклада е оказала точната информация, получена от РУО Ловеч, Агенция по заетостта, РЗИ
Ловеч и Дирекция Социално подпомагане – Ловеч, както и общините от областта.
След представяне резюмето на Доклада се пристъпи към изказване на мнения, коментари и
предложения на присъстващите относно изготвения мониторингов доклад.
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Г-н Кавалски предложи да се премине към т. 2 от дневния ред: 2. Представяне
стипендиантските програми на Ромски образователен фонд.

на

Думата беше дадена на г-н Орлин Орлинов – представител на Ромски образователен фонд
към Институт отворено общество.
Г-н Орлинов представи себе си и организацията, която представлява като акцентира върху
стипендиантксата програма, която предлага Ромски Образователен фонд и подчерта, че на
територията на Област Ловеч има слабо участие в този фонд от страна на ромите.
Г-н Орлинов направи кратка презентация затова какво точно представляват тези
стипендиантски програми, какви са условията за кандидатстване и какви възможности
предлагат.
Г-н Орлинов обеща да изпрати електронна брошура и линк към сайта на Ромски
образователен фонд, за да може програмата да се популяризира, чрез сайта на Областна
администрация Ловеч и сайтовете на общините.
Г-н Орлинов предостави думата на участниците в заседанието за мнения, въпроси и
коментари.
В дискусията се включи г-н Бисер Петков, който запита г-жа Върбанова колко експерти от
ромски произход са назначени на територията на Областта и кои са те за община Тетевен.
Г-жа Върбанова отговори, че съгласно информацията, с която разполага Областна
администрация Ловеч за Община Тетевен назначени лица от ромски произход са 2-ма
човека.
Г-жа Върбанова благодари на участниците и ги уведоми, че информация за днешното
заседание ще бъде публикувана на интернет страницата на Областна администрация Ловеч,
след което закри заседанието.

Протоколирал:
Христо Троански
Секретар на ОССЕИВ

Зам. председател на ОССЕИВ:
Драгомир Кавалски
Зам. областен управител
на област Ловеч

2

