РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград
Одобрявам:
Областен управител : …………………
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И
ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ

ПРОТОКОЛ
Благоевград, 29.09.2014 г.
Днес, 29.09.2014 г. на основание Заповед ОА-РР-411/17.09.2014г.
от 10:00 часа в Конферентна зала на Областна администрация, гр. Благоевград се
проведе работно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси при следния дневен ред:
1. Представяне и обсъждане на информация от членовете на съвета относно,
изпълнението на дейности от Общинските планове за действие за интегриране
на ромите и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна
на ромите ситуация за 2012-2014г., за второ тримесечие на 2014 г.
2. Представяне и обсъждане на информация от членовете на съвета относно,
изпълнението
на ангажиментите по Националния план за действие и
международната инициатива “ Десетилетие на ромското включване 2005-2015г. ,
както и приоритетите заложени в Областната стратегия за интегриране на
ромите в Благоевградска област (2012-2020), за второ тримесечие на 2014г.
3. Реализация на проекти и инициативи за второ тримесечие на 2014г.,свързани с
постигане на целите по чл.2 от Правилника за устройството и дейността на
НССЕИВ.
4. Актуализиране на регистъра по чл. 11, ал. 2, т. 2.съгласно Чл.15 ал.4 от
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на НССЕИВ.
5. Поправка на Правилника за устройството и дейността на ОССЕИВ –
Благоевград.
2700 Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 9
тел.: +359 (73) 88 14 01, факс: +359 (73) 88 14 03
E-mail: Info@bl.government.bg
Web: www.bl.government.bg

6. Разни.
На заседанието присъстваха:
1. Лазар Андреев – Секретар на ОССЕИВ
2. Андрей Медаров- ОД“Земелие“ Благоевград
3. Бойко Костадинов – ОД МВР – инспектор КОС
4. Евгения Георгиева – Зам. кмет Общ. Симитли
5. Саид Иброш – Зам. кмет Общ. Гоце Делчев
6. Кирил Рамов – Регионален представител на КЗД
7. Петранка Таковска - Директор на ДРСЗ Благоевград
8. Елка Спасова- Община Благоевград
9. Атанаска Събева - гл.експерт РДСП Благоевград
10. Асен Йорданин – РОНСК – Благоевград
11. Екатерина Станоева- Експерт РЗИ Благоевград
12. Миглена Михайлова – Председател на УС в СНЦ „ЛИДЕР“
13. Мария Стоянова- РИО Благоевград -Главен юрисконсулт
14. Мария Стоицева –Община Банско отдел „Хуманитарни дейности“
Заседанието бе открито от Секретаря на съвета г-н Лазар Андреев, който
поздрави присъстващите и представи дневния ред.След което г-н Андреев
извърши проверка за кворум на заседанието.След направената проверка беше
установено, че присъстващите членове са по малко от необходимите за
кворум.Заседанието продължи с информационен характер по предварително
зададения дневен ред.
По т. 1 от дневния ред,
думата взе г-н Андреев, той обобщи информацията от предоставените му
отчети на членовете на съвета и общинските отчети за второ тримесечие на
2014г.
След което предостави думата на зам. кметовете на общините да
запознаят останалите членове със спецификата при изпълнение на Общинските
планове на действие.
Г-н Саид Иброш зам .кмет на община Гоце Делчев – акцентира върху
записването на учениците за новата учебна година и в тази връзка представи
информация за това че са обходени всички къщи , като са успели да обхванат
всички деца и да бъдат записани в предучилищни групи и в училищата II и III,
въпреки желанието на родителите те да бъдат записани само в I.
Посочи отбелязването на Международния ден на ромите и Гергьовден.
Сподели за напрежението след установяване на насилствена смърт над
ромка в града.
Г-жа Евгения Георгиева – Зам. кмет Общ. Симитли, каза че се работи ,
като са направени множество срещи с родители и деца за разясняване на техните
задължения. Проследяване на отпадналите от училище и записване отново.
Информира за инициатива на фондация „Мисия без граници“, която е
подсигурила помощи, облекла и хранителни продукти.
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За приоритет жилищни условия се работи , като се помага за вкарване в
регулация на имоти и консултация и насоки за други процедури свързани с
узаконяване и закупуване на имоти.
Пояснение бяха направени от г-жа Георгиева и за настанените в социални
заведения.
Мария Стоицева – Община Банско посочи извършеното по
приоритетите от общинския план за действие , като за тримесечието
изпълнението е в посока трудовата заетост и финансирането на социални
жилища.
Г-жа Елка Спасова – представи отчета за второ тримесечие на община
Благоевград за изпълнение на Общинския план за действие., като акцента бе в
приоритет образование и предстоящата учебна година , като се разкрива филиал
в ЦДГ 11 за обхващане на деца на 5 и 6 годишна възраст за включване в групи за
предучилищни занимания.
След изчерпване на т.1 от дневния ред секретаря на съвета даде думата на
останалите членове на съвета да предоставят наличната им информация по т.2и
т.3 от дневния ред.
Всеки от членовете запознаха аудиторията със спецификата и дейностите
в работната си среда свързани с изпълнение на Областната стратегия за
интеграция на ромите.
От РЗИ г-жа Екатерина Станоева, разясни на присъстващите членове ,
че пет общини са подали документи за здравни медиатори а това са Якоруда,
Белица, Сандански ,Симитли и Разлог.
Г-жа Михайлова на сдружение „Лидер“ запозна присъстващите на
заседанието за изпълнявани и предстоящи проекти, като дейностите по един от
текущите проекти е за подсигуряване на безплатни езикови и IT курсове на
студенти за повишаване на академичния им успех.
До г-жа Таковска беше отправено питане за предстоящи програми за
2015г.
Отговор имаме добра комуникация с общините
за текущите и
предстоящите програми.
Г-жа Спасова запита г-жа Таковска относно регистрираните безработни и
не съответстващия брои на действително безработните роми.
От ДРСЗ г-жа Таковска отговори , че около 1,5% от общия брои са
реализирали на пазара на труда.
Г-жа Спасова, към г-жа Таковска , не може ли медиаторите да получават
информация за свободни работни места и те да я свеждат до знанието на ромите.
Г-жа Таковска информацията достига до всички.
Г-жа Спасова бройката на безработните роми е голяма
Г-жа Таковска Предлага им се работа но те отказват.
Г-жа Спасова поиска разяснение с от г-жа Таковска след, като закона
предвижда в „Бюро по труда“ да има бройка за малцинствата , защо в момента
това място, не е заето от човек от ромски произход.
Г-жа Таковска , ще се провери и ще се направи необходимото.
По т. 4, от дневния ред, нямаше направени предложения
По т. 5, от дневния ред,
Г-н Лазар Андреев, заяви, че поради липса на кворум, не може да се
гласува и се отлага за следващото заседание.
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По т. 6, от дневния ред,
Г-жа Спасова направи предложение да се покани представител на УО на
РЧР за да представи информация за възможностите за кандидатстване за нови
програмен период 2014-2020.
Г-жа Михаилова поиска това да е представител на НССЕИВ. Целта на
срещата е да се обсъдят Областната стратегия и актуализиране на Общинските
планове за действие 2015-2020г.
Г-н Андреев много е важно в самите общини да има инициативност и
конкретни предложения за финансови средства, които да бъдат гласувани от
общинския съвет за следващата година. Методическите указания предоставени
от НССЕИВ за изготвяне на Областна стратегия и Общински планове за
действие бяха много точни и ясни. Изпълнението на плановете не би могло да
случи ако не се предвидят пари в общинския бюджет за следващата година за
изпълнението на дейностите така, че всичко е в ръцете на общинските съвети за
интеграция на ромите и тяхното адекватно и навременно предложение за
включване на разходи в бюджета за следващата година на съответната община.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Лазар Андреев закри заседанието.

Секретар на ОССЕИВ
Лазар Андреев …………………
Протоколист: Лазар
„АКРРДС“…………………..

Андреев,

Старши

експерт

в

Дирекция
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