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УТВЪРЖДАВАМ: /п/ 
МАЛИНА НИКОЛОВА 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОССЕИВ 

 
 

ПРОТОКОЛ №2 
 

Звено за мониторинг и оценка към Стратегия на област Враца за интегриране на 
ромите 2012-2020 г. 

 
Днес 20.11.2019 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Областна 

администрация – Враца, етаж 6, се проведе  Заседание на Звено за мониторинг и оценка 
към Стратегия на област Враца за интегриране на ромите 2012-2020 г. От общо 18 
членове, на Заседанието присъстваха 12, с изключение на представители на общините 
Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра и Хайредин, както и 
представители на ОД на МВР – Враца, РСЗ – Монтана и представители на сдруженията 
„Дом на науката и техниката“ и „Нов път“. 

Заместник областният управител на област Враца г-н Робертино Маринов откри 
заседанието, като предложи то да протече при предварително обявения в писмата 
дневен ред. 

1. Разглеждане и обсъждане на шаблон за общинските доклади. 
2. Насоки за изготвяне на Мониторингов доклад за 2019 г. за изпълнението на 

Стратегия на област Враца за интегриране на ромите 2012-2020 г. 
3. Разни. 

След откриване на заседанието членовете гласуваха предварително обявения в 
писмата дневен ред. 

По първа точка от дневния ред – г-н Маринов представи шаблона за 
общинските доклади, който беше разгледан и обсъден.   

По втора точка от дневния ред –  Насоки за изготвяне на Мониторингов 
доклад за 2019 г. за изпълнението на Стратегията на област Враца за интегриране на 
ромите 2012-2020 г., г-н Маринов подчерта, че е необходимо докладите да се изпращат 
и във формат Word. Думата беше дадена на г-жа Кисьова - секретар на съвета, която 
допълни, че е необходимо да се подава наличната информация и за населените места в 
които има концентрация на маргинализирани общности, които зони са включени в 
шаблона за попълване. Идентифицирането на най-маргинализираните общности сред 
етническите малцинства е на базата на териториален критерии и специфични проблеми 
по основните направления на политиката за интеграция /здравеопазване, образование, 
заетост, доходи и жизнено равнище, жилищни условия, разни възможности и не 
дискриминация/. В област Враца, маргинализирани общности са идентифицирани в 5 
от общините – Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Мизия и Оряхово, като подробностите 
за конкретните населени места и ромски махали са посочени в списъка с такива. 

По трета точка от дневния ред - Господин Маринов даде възможност на 
присъстващите за въпроси и коментари. Такива не постъпиха. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 
 

Запознат:  /п/ 
РОБЕРТИНО МАРИНОВ 
Заместник областен управител на област Враца 

 
Изготвил протокола: /п/ 
Албена Кисьова, ст. експерт в Дирекция АКРРДС, секретар на ЗМО 

 
  
 


