
 

 

Програма 

за интервенция на местно ниво на фасилитатор Диян Данков  

програма РОМАКТ 

Място на интервенцията (моля, 
уточнете община, населено място, 
квартал, когато е приложимо) 
 

 Oбщина Сунгурларе, гр. Сунгурларе 

Име и номер на интервенцията 
според работния план на 
фасилитатора (ако не е планирана 
и е екстра интервенция, моля 
посочете) 
 

 14. Заключителна кръгла маса в рамките на заседание на Община 
работна група за реализиране на местната политика за 
интеграция на ромите (ОРГ), стъпка 4 

Дата на провеждане на 
интервенцията и очаквана 
продължителност  

 26.09.2019г. 
Начален час: 15:00 
Продължителност на интервенцията: 1:30  часа 

 
Таргетна група (към кого е 
насочена интервенцията)  
 

 Представители на членове на ОРГ 

Цел на интервенцията 
(фокусирайте върху това какво 
очаквате да получите като 
резултат от интервенцията)  
 

 - Да се обобщят постигнатите  резултати и  да се обсъди 

устойчивостта на подхода на програмата; 

- Представяне и дискутиране на актуализирания механизъм за 

мониторинг и оценка на Общински план за интеграция на 

ромите (ОПИР 

- Представяне, дискутиране и гласуване на изготвения от 

Община Сунгурларе мониторингов доклад, отчитащ 

изпълнението на заложените дейности по приоритетите на 

плана за 2018г 

 

Въпроси/ теми и  методи и инструменти, които ще включва  интервенцията    
 

Време Тема, въпрос и метод и инструменти на работа Отговорен 

15:00 – 15:10 Откриване на заседанието  Г-н Васил Панделиев, 

кмет на община 

Сунгурларе 

Г-жа Хатидже Георгиева, 

зам. кмет на община 

Сунгруларе 

15:10 – 15:30 Оценка на постигнатото в рамките на Програма РОМАКТ – 
в община Сунгурларе 

Диян Данков, 

фасилитатор на програма 

РОМАКТ 



 

 

15:30 – 16:00 Представяне на изготвения от община Сунгурларе 
мониторингов доклад, отчитащ изпълнението на 
заложените дейности по приоритетите на плана за 2018г. 
Дискусия и гласуване. 

Диян Данков, 

фасилитатор на програма 

РОМАКТ 

Петър Мушиев,главен 

специалист в община 

Сунгурларе 

16:00 – 16:15 Устойчивост на Програма РОМАКТ. Как да продължим да 
прилагаме подхода на програмата? Дискусия по темата. 

МАГ – Каолиново 

Фасилитира: Диян Данков 

16:15 – 16:30 Време за въпроси, обратна връзка, послания и обобщения.  
Закриване на заседанието 

Г-н Васил Панделиев, 

кмет на община 

Сунгурларе 

Г-жа Хатидже Георгиева, 

зам.кмет на община 

Сунгурларе 

Диян Данков, 

фасилитатор на програма 

РОМАКТ 

 

 

 


