Протокол от проведено заседание на ОССЕИВ на област Благоевград
на 20.12.2013г. съгласно Заповед № ОА-РР-618 /13.12.2013г. на
Областния управител.
Заседанието бе открито в 10:00 часа в конферентна зала на първи етаж в
Областна администрация Благоевград от Секретаря на съвета г-н Лазар Андреев, който
извърши поименна проверка на присъстващите членове на Съвета за установяване на
кворум.След извършената проверка се установи, че присъстващите са повече от
половината членове необходими за кворум за редовно заседание на съвета, но част от
представителите на държавните институции не бяха упълномощени от директорите им
да ги представляват, което направи заседанието не редовно. След кратко дебатиране
между членовете секретаря на събранието предложи на присъстващите да гласуват
дали да продължат заседанието , като гласуват предложения предварително дневен ред.
Предложението на г-н Андреев бе ако се гласува „За“ провеждане на заседанието при
предварително зададения дневен ред присъстващите да прегледат и обсъдят
представента информация от членовете на съвета за трето тримесечие на 2013г.
След проведено гласуване единодушно се взе решение заседанието да продължи
при предварително зададен дневен ред а именно:
1.Представяне 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 трето тримесечие на 2013 г.
2.Представяне 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 трето тримесечие на 2013г.
3.Актуализиране на регистъра по чл. 11, ал. 2, т. 2.съгласно Чл.15 ал.4 от
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на НССЕИВ.
4.

Разни

По точка 1 и т.2 от дневния ред г-н Андреев представи наличната информацията
предоставена от членовете на съвета, като даде възможност на всички присъстващи
членове да представят подготвените от тях документи.
След представяне на подготвената информацията от присъстващите членове по
т.1 и т.2 от дневния ред а именно:
 Саид Иброш - Заместник кмет на Община Гоце Делчев
 Елка Спасова - Главен специалист ЕИВ на Община Благоевград
 Мария Чинкова-Стаматова - Заместник кмет на Община Сандански
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Огнян Соколов - Началник на Регионален инспекторат по образованието
Станислава Поповска - Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта"
Емилия Илиева - Директор на Териториално статистическо бюро
Бойко Костадинов - Областна дирекция на МВР- Благоевград, о-р“ КОС“
Миглена Михайлова - Председател на сдружение „ЛИДЕР - Местни инициативи
за развитие и равнопоставеност4* ул.“Митрополит Борис“
 Димитър Николаев Татарски, регионален координатор за област Благоевград на
Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе“
, секретаря премина към т.3 от дневния ред, в която трябваше да се представи
информация от Зам. кметовете на общините за новорегистрирани и действащи НПО-та
за интеграция на ромите на територията на общините им.
Зам. Кмета на Сандански г-жа М.Чинкова представи информация за действащи
такива на територията на общ. Сандански, като пое ангажимент да предостави на
секретаря актуална информация и координати на сдружението.
След изчерпване на точка 3 от дневния ред се премина към точка 4. Разни,
където г-н Андреев първо да де думата на г-жа Елка Спасова – Гл.специалист ЕИВ
към община Благоевград , която направи предложение за следващо заседание да се
поканят членове на НССЕИВ с които да се обсъди работата и да се обмени опит.
Г-н Огнян Соколов Началник на Регионален инспекторат по образованието
поиска да се дава възможност за изпращане на заместник на титуляра на съответната
институция при невъзможност титуляра да присъства на заседание на съвета.
Г-н Андреев отговори на г-н Соколов, че това е възможно с пълномощно за да се
зачита, като официално присъствие и да участва в гласуване.
г-жа Елка Спасова – предложи да се помисли за вариант на заседанията които да
бъде по оптимален и ангажиращ за присъствие на членовете на заседанията на съвета.
Г-н Андреев и предложи да даде вариант и предложения за работа което да се
обсъди и приеме на следващо заседание.
Г-жа Миглена Михайлова - Председател на сдружение „ЛИДЕР“ предложи да се
помисли за вариант на работа на заседания в които да участват всички членове и по
точно да се търси начин да се мотивират Зам. кметовете на общините да са по активни в
присъствието си на заседанията на съвета.
Г-н Димитър Татарски, регионален координатор за област Благоевград на Център
за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе“ предложи на присъстващите да
ги запознае с предстоящи инициатива и мероприатия в които покани представителите
на общински администрации за подкрепа и взаимна работа.Г-н Татарски се
поинтересува за варианти с които ще е възможно да информира общините на
територията на Област Благоевград за предстоящи инициативи.
Г-н Андреев отговори че , възможностите за информация са няколко.
- Първи вариант да подготви презентация, която да бъде включена в дневния ред
на следващото заседание, като при този вариант ще отнеме много време.
- Втори вариант да подготви писмо с презентация директно до кметовете на
общините, които е по удачен.
- Трети вариант да го пусне на електронната поща на секретаря и той да го пусне
на Зам. кметовете на общините членове на съвета.
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Г-жа Мария Чинкова-Стаматова - Заместник кмет на Община Сандански, също
предложи да се помисли за вариант на работа на съвета които да е по атрактивен и да
предизвиква по голям интерес от членовете при работа на заседания.
Г-н Андреев предложи да се представи от г-жа Чинкова-Стаматова предложение, което
да се обсъди и да се подготви за следващо заседание на съвета.
След изчерпване на дневния ред секретаря на съвета закри заседанието.

Председател:
Областен управител
Муса Палев
Секретар
Лазар Андреев
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