
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вх № РД-07-2044 
            22.02.2013г.                                                 

 

                                                         ПРОТОКОЛ 

 

            От работно заседание на Областен съвет за сътрудничество  по 

етническите и интеграционните въпроси за приемане на „Областна 

стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и на 

други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 

ромите ситуация”   

 

 

 Днес 22.02.2013г. в гр. Добрич, На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за 

администрацията, в изпълнение на Националната стратегия на Република 

България за интегриране на ромите 2012-2020, приета от Народното събрание 

с Решение от 1 март 2012г. ( Държавен вестник, бр.21 от 13 март 2012г.) и във 

връзка с Решение от проведено редовно заседание на Областния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – област Добрич, 

отразено в Протокол №2 от 27.11.2012г. се проведе заседание Областен съвет 

за сътрудничество  по етническите и интеграционните въпроси) в състав:  

  

I. ОСНОВЕН ЕКИП: 
 

Председател: Стефка Генчева – Заместник областен управител на област 

Добрич; 

Секретар: Кемал Асан – главен експерт, дирекция „Административен 

контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна 

администрация-Добрич.  

 

Членове: 

1. Валентина Николова – директор на дирекция „Административен контрол, 
регионално развитие и държавна собственост” в Областна 
администрация – Добрич;  
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2. Димитрина Русева - младши експерт, дирекция „Административен 
контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна 
администрация-Добрич; 

3. Драгомир Димитров – младши експерт, дирекция „Административен 
контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна 
администрация-Добрич; 

4. Калоян Захариев - младши експерт, дирекция „Административен контрол, 
регионално развитие и държавна собственост” в Областна 
администрация-Добрич; 

 

II. РАЗШИРЕН ЕКИП: 
 

1. Пламен Начков – директор на Дирекция “Регионална служба по 
заетостта” Варна; 

2. Васил Сивков – директор на ДБТ – Добрич; 
3. Атанас Йорданов – директор на ДБТ – Тервел; 
4. Диамант Червенков – директор на ДБТ – Каварна; 
5. Дарин Драгнев – директор на ДБТ – Генерал Тошево; 
6. Красимир Масурски – директор на РДСП – Добрич; 
7. Петър Петров – началник на РИО-Добрич; 
8. Младен Мартинов – директор на дирекция „Инспекция по труда-

Добрич”;  
9. Неделчо Василев – директор на териториално статистическо бюро – 

Добрич; 
10. комисар Стефан Йончев – директор на Областна дирекция на МВР – 

Добрич;  
11. д-р Александър Щерев – директор на Регионална здравна инспекция 

– Добрич; 
12. Райна Бърдарева – кмет на община Шабла; 
13. Добри Стефанов – кмет на община Крушари; 
14.  Петко Петков – кмет на община Добричка; 
15.  Николай Ангелов– кмет на община Балчик; 
16.  Детелина Николова – кмет на община Добрич; 
17. Живко Георгиев – кмет на община Тервел; 
18. Димитър Михайлов – кмет на община Генерал Тошево; 
19. Цонко Цонев – кмет на община Каварна; 
20. Секретарите на общини на област Добрич, в качеството им на 

общински координатори от страна на всяка общинска администрация; 
21. Юлиян Георгиев – читалище „Романо дром” –Добрич; 
22. Анифе Хасан - здравен медиатор, сдружение „Просветление Рома”. 

  

На заседанието присъстваха: приложен присъствен лист 

  

 Г-жа Генчева поздрави присъстващите представители на общините, 

институциите и организациите. Информира ги, че процесът по изработка на 

Областната стратегия е бил предоставен на заседание, проведено на 

20.07.2012г. На същото заседание общинските администрациите са били 

запознати с методологиите за изработка на общински планове. Г-жа Генчева 
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уведоми присъстващите, че при изготвянето на Областната стратегия са били 

взети под внимание всички общински планове за действие за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и на други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, благодари за 

свършеното от тях при изготвянето им и изрази надежда, че изработената 

стратегия ще бъде реализирана и на практика. Г-жа Генчева предложи 

заседанието на Съвета да се проведе при следния дневен ред: 

 

1. Обсъждане и приемане на Областна стратегия за интеграция на 
българските граждани от ромски произход и на други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012-2020) 

2. Определяне състава на Звено за мониторинг и оценка.  

3. Други.  

 

Предложението бе прието от присъстващите без възражения.  

 

Г-н Кемал Асан информира присъстващите, че изменението на целевия 

период на общинските планове от „2012-2014 г.”  на „2013-2014г.” е извършено 

съобразно инструкции от страна на Национален съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси. Също така уведоми присъстващите, 

че пак според инструкциите на Националния съвет целевия период на 

Областната стратегия следва да бъде 2012-2020 г. Насочи вниманието на 

членовете на Областния съвет и към препоръките на Секретариата на НССЕИВ 

относно предварително предоставената му Областна стратегия. Г-н Асан също 

така благодари на представителите на общините за свършената от тях работа 

и като ги информира, че с тези планове ще са в състояние да кандидатстват за 

финансиране по национални програми и проекти.  

Г-н Асан представи окончателния вариант на Областната стратегия като 

запозна присъстващите с коментарите и препоръките на Националния съвет. 

Също така напомни на представителите на общините, че след изтичане на 

програмния период 2013-2014г. следва да се изготвят нови общински планове 

за действие. Също така г-н Асан информира присъстващите, че при изготвяне 

на Областния план са използвани статистически данни, предоставени от 

Териториално статистическо бюро и благодари на членовете на основния екип, 

за свършената от тях работа по обобщаване на данните.  

Г-жа Стефка Генчева заяви, че целия стратегически документ е 

ориентиран изцяло към общините и подчерта необходимостта от съставяне на 
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Звено за мониторинг и оценка, чиято цел е да следи изпълнението на 

визираното в общинските планове и областната стратегия.      

 Г-н Асан напомни на присъстващите, че окончателния вариант на 

Областната стратегия  следва да бъде представена на Секретариата на 

Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси и помоли приетите от общинските съвети общински планове, които са 

неделима част от Стратегията, да му бъдат представени в срок най-късно до 

26.02.2013г. 

Г-жа Генчева запита присъстващите дали имат някакви коментари или 

предложения по изложеното.  

След като такива не бяха отправени г-н Асан заяви, че в този си вид 

Областната стратегия ще бъде представена на Национален съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и публикувана на 

официалната интернет-страница на Областна администрация- Добрич заедно с 

гласуваните от общинските съвети общински планове за действие 

Г-жа Генчева предложи да се премине към обсъждане на точка Втора- 

определяне на членове на Звеното за мониторинг и оценка. Уведоми 

присъстващите, че община Добрич е депозирала своето предложение, с което 

предлага да бъдат включени г-жа Мирослава Тодорова Райнова- ст. експерт в 

отдел „ЗСП”, и г-жа Анифе Рахим Хасан- здравен медиатор. След това запита 

присъстващите представители на общините дали имат предложения относно 

състава на Звеното.  

Предложения не бяха направени. 

Г-н Асан уведоми присъстващите, че с оглед мобилност и оперативност е 

целесъобразно Звеното да се състои от най-много 5 членове.  

Г-жа Маргарина Нейкова, представител на Синдикален регионален съюз 

„Подкрепа”  отправи въпрос дали са били поканени представители на ромски 

организации. 

Г-н Асан потвърди, че такава покана е била отправена.  

Г-жа Стефка Генчева информира присъстващите, че активна роля в 

предходните заседания са изиграли представители на Народно читалище 

„Романо дром”, които са подпомогнали и община Добрич при изготвяне на 

техния план.   

Г-н Асан предложи в Звеното да бъде включен и г-н Левент Назим 

Шериф- старши експерт в община Добричка, с оглед факта, че на територията 

на общината в процентно отношение живеят най-голям брой роми.  
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Г-жа Стефка Генчева предложи следния състав на Звеното за 

мониторинг и оценка – председател- тя самата и членове- Кемал Асан, Левент 

Шериф, Мирослава Райнова и  Анифе Хасан. Запита присъстващите дали имат 

възражения или предложения.  

Такива не бяха отправени.  

Г-жа Генчева предложи да се мине към разглеждане на точка Трета от 

дневния ред- Други. Благодари на експертите от Областна администрация за 

тяхната работа по изготвяне на стратегията 

Г-н Асан напомни на присъстващите, че е необходимо да се запишат в 

присъствения лист.  

Заседанието приключи с приемането на следните решения: 

1. Приема представената за съгласуване Областна стратегия за интеграция 

на българските граждани от ромски произход и на други граждани в 

уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.   

2. В срок до 26.02.2013 общинските администрации, които все още не са 

представили копие от решение на общински съвет за приемане на плана, 

то да се предостави на Областна администрация, както и електронен 

вариант на приетия план.  

 

  

 

 

 

 

 

                                                                Протоколчик:……………………….                                                                                                                                   

                                                                                        (Калоян Захариев) 

 

 

                                                                                                      
                                                                Съгласувал:………................. 

                                                                          (С.Генчева, зам.-  

                                                                                  областен управител и   
                                                                                  председател на  
                                                                                  основния екип на  
                                                                                  ЗМО)                                                                        

 

 


