
       (препис) 

  ПРОТОКОЛ 

ОСК-04-322/6 от 22.07.2022г.  

От проведено неприсъствено заседание на Областен съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси 

 

 

Със своя заповед № РД-02-01-151/2.07.2021г. Областен управител – Габрово възложи 

разработването на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за 

периода 2021-2030 г.  на Областен оперативен екип. 

Задачите на Областния оперативен екип включваха: 

- Събира и анализира необходимата информация в шестте приоритетни области на 

интеграционна политика – образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, 

върховенство на закона и антидискриминация, култура и медии; 

- извежда визия, стратегическа цел и оперативни цели към всеки от приоритетите, 

заложени в Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване 

и участие на ромите за периода 2021-2030 г.; 

- съобразява и координира процеса на областно планиране със съществуващите 

стратегически документи на национално ниво.  

- планира мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Габрово 

за периода 2021-2030 година. 

Проектът на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за 

периода 2021-2030 г. бе изготвен в периода 2 юли – 1 ноември 2021г. и представен  на 

Областен управител в указания по заповедта срок. Стратегията е разработена въз основа 

на подадената информация от представителите на общините и останалите 

заинтересовани страни. Проведено е 1 присъствено заседание на областния оперативен 

екип. Поради усложнената епидемична обстановка и големия брой членове на екипа, 

работата продължи чрез обмяна на и-мейли в обща група за обсъждане на цели и мерки 

по отделните приоритети на стратегията.  

Към 1.11.2021г. Националната стратегия на Република България за равенство, 

приобщаване и участие на ромите (2021-2030г. ) все още не бе приета. Нямаше и 

официални данни от Преброяването на населението и жилищния фонд в Република 

България 2021г., които да дадат ясна картина за брой самоопределили се хора от ромски 

етнос. Поради тези два факта,  работната група предложи да се отложи процедурата по 

съгласуване и утвърждаване на проекта на Стратегия до наличието на необходимите 

обективни обстоятелства и отразяването им в текста.  

На свое заседание на 5 май 2022г. Правителството прие Националната стратегия на 

Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и 

Националния план за действие за периода 2022-2023 г. Националният съвет за 

сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси изпрати указание до Областните 

администрации всички областни стратегии да бъдат приети до м. август 2022 г. и качени 

на сайта на съответната област. Това налага да се приеме текста на изготвената Областна 



стратегия със статистика  за населението в зависимост от самоопределянето от 

преброяването през 2011г, тъй като все още няма окончателни данни от последното 

официално преброяване през 2021г. Текстът на проекта на Областна стратегия е 

актуализиран в частта „АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ“ с 

наличните статистически данни за 2021г. 

Във връзка с гореизложеното и в изпълнение Националната стратегия на Република 

България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), Областният 

управител на област Габрово – председател на ОССЕИВ, предлага следното решение за 

гласуване: 

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

съгласува проект на Стратегия на Област Габрово за равенство, приобщаване и участие 

на ромите за периода 2021-2030 г. и я предлага за утвърждаване от Областен управител 

– Габрово. 

В указания в поканата до членовете на ОССЕИВ срок (до 17.00 часа на 21.07.2022 г.) в 

подкрепа на предложеното решение са гласували 18 от тях. От 4 членове няма получени 

отговори. Решение №1 на ОССЕИВ за 2022г. е прието. 

 

Пълният текст на протокола е наличен в Деловодството на Областна администрация под 

регистрационен номер ОСК-04-322 от 22.07.2022г. 

 

РАЛИЦА МАНОЛОВА (п) 

Областен управител на област Габрово  

 

 

 

 

Изготвил протокола:      (п)  

Михаела Стоянова 

Главен експерт в дирекция АКРРДС   

 


