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Заседание на Областния съвет за сътрудничество по                                         
етническите     и     интеграционни въпроси 

 

ПРОТОКОЛ 
 
 

 
      Днес, на 23.02.2018г. от 10:00 ч., се проведе заседание на Областния съвет за 
сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в заседателната зала на 
Областна администрация гр. Шумен. 
 
Заседанието протече при следния дневен ред:   
 
1. Представяне актуализирания състав на Областния съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционни въпроси. 
 
2. Обсъждане на Обобщен мониторингов доклад по изпълнението на Областната 

стратегия за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. 
 
3. Запознаване на присъстващите с изпълняваните проекти от неправителствените 

организации на територията на областта. 
 

4. Други. 
  
Първа точка от дневния ред: 
 

Заседанието беше открито от г-жа Ширин Вели – Зам.областен управител и 
зам.председател на ОССЕИВ, като представи актуализирания състав на ОССЕИВ и 
предложи дневния ред на гласуване. Така предложения дневен ред на гласуване бе 
приет с,  20 – „ЗА“ , 0 – „ПРОТИВ“ , 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“. 

 
Втора точка от дневния ред : 

Иван Златев - Изпълнител в дирекция „АПОФУС“ и секретар на Областния 
съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси представи обобщен 
мониторингов доклад за изпълнението на плановете за действие на общините с 
информация за извършените дейности през 2017 г. Наблюдава се напредък през 
изминалата година по отношение на приоритетите за развитието на ромската общност в 
сферата на образование, здравеопазване, жилищни условия и върховенство на закона и 
недискриминация. Намаляване процента на отпадане на ромските деца от 
образователната система - в изпълнение на тази цел са реализирани редица дейности, 
като приоритет е максималното обхващане на учащите се в системата на 
образованието. Напусналите училище ромски деца са един от големите проблеми за 
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общността на територията на област Шумен. Данните от обобщения мониторингов 
доклад по изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 
сочат проблем и с ранните бракове. Какъв е точният им брой не може да се каже, тъй 
като официална статистика за тях по етнически признак не се води. Въпреки 
напусналите образователната система ромски деца, напоследък се отчита все повече от 
младежите и девойките от ромски произход да завършват средно образование, а някои 
дори и висше образование. Отпадането на децата от училище е свързано до голяма 
степен с миграцията на техните родители. В изпълнението на целта, насочена към 
подобряване здравословното състояние на ромската общност, благодарение на РЗИ – 
Шумен, неправителствените организации на територията на областта и на здравните 
медиатори са извършени и редица медицински прегледи с цел повишаване на здравния 
статус на ромската общност. По приоритет „Жилищни условия“ се отчита, че 
жилищата на значителна част от ромите на територията на областта са сравнително 
благоустроени. Голяма част от ромското население на територията на област Шумен 
живее и работи извън страната. Завърналите се роми видимо подобряват стандарта си 
на живот и жилищата, в които живеят. Чрез информационни кампании и работни срещи 
с участието на представителни организации, местни НПО и медиатори, представители 
на общността се запознават с правата и отговорностите на гражданите и институциите, 
както и с начините за реагиране при дискриминация. След като се представи 
обобщения мониторингов доклад, който бе приет с пълно мнозинство на заседание на 
Звеното за мониторинг и оценка, което се проведе на 09.02.2018 г. от 10,00 ч., в 
сградата на областна администрация гр. Шумен се премина към трета точка от дневния 
ред. 

Трета точка от дневния ред. 

Представителите на РФ „ИСКРА“ г-н Серги Каракашев, на ЦМЕДТ 
„АМАЛИПЕ“ г-жа Силвия Станчева и на ЖРС „Хаячи“, представиха пред 
присъстващите програмите, по които работят, неотложните въпроси, които решават във 
връзка с изпълняваните програми, а също така съпътстващите ги проблеми и мерките, 
които вземат за своевременното им разрешаване. 

       
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 
СТЕФАН ЖЕЛЕВ                                                                        ИВАН ЗЛАТЕВ 
Председател                                                                                   Секретар 
                 
ШИРИН ВЕЛИ 
Зам.председател 

                                                   
 
 
 
 


