Протокол от проведено заседание на ОССЕИВ на област Благоевград
ОДОБРИЛ:
КОСТАДИН ХАДЖИГАЕВ
Областен управител
на област с административен
център Благоевград
Днес на 17.01.2013г. от 11.00 часа в конферентна зала на Областна администрация
Благоевград се проведе заседание на ОССЕИВ на област Благоевград.
Зам. областният управител и Зам. Председател на ОССЕИВ Бисер Михайлов , извърши
поименна проверка на присъстващите членове за да се установи дали има кворум.
Проверката показа,че присъстват 23-ма членоа и техни представители (приложение
присъствен списък) от 28 и има кворум на заседанието, което го прави редовно.
Заседанието бе открито от г-н Михайлов, с приветствие към членовете на съвета и
журналистите след, което обяви следния дневен ред.
1.Разглеждане, обсъждане и приемане от членовете на ОССЕИВ на Областна стратегия
2012 – 2020г. за български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, изготвена от Областния
експертен екип.
2.Обсъждане на изготвените от Общините на Благоевградска област, общински планове за
действие за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално положение,
живеещи в сходна на ромите ситуация за 2012-2014 г.
3.Разни.
Г-н Михайлов запозна присъстващите с информация относно изготвената Областна
стратегия 2012 – 2020г. за български граждани от ромски произход, от Областния
експертен екип.
-Стратегията е изготвена съгласно Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите 2012-2020 приета от Народното събрание с Решение от 1 март 2012
г. (Държавен вестник, бр. 23 от 13 март 2012 г.) Република България е единствената страна
от ЕС, която прие стратегическия документ за интеграция на ромите с решение на висшия
орган на държавна власт в една демократична държава, какъвто е парламентът.Областното
планиране обхвана цели, задачи и мерки, отнасящи се до българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
За изпълнение на целите за областно планиране Областния управител издаде заповед с
която определи областния експертен екип и се регламентираха задълженията му, за
изготвяне на Областна стратегия за интегриране на ромите (2012-2020г.) за работа по
съответните приоритети- „Образование" ,„ Здравеопазване" ,„ Жилищни условия“,“
Заетост и социално включване“,„Върховенство на закона и недискриминация“, „Култура и
медии“.
В състава на екипа бяха подадени от техните ръководители следните експерти:
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1. Владимир Хаджийски – Директор на дирекция „АПФСДЧР“ОД Земеделие.
2. Александър Гошев- Гл.експерт“Регистри“, РИОСВ Благоевград
3. Павлина Маджарова- Началник сектор, Посреднически услуги“,ДРСЗ.
4. Асен Йорданин- Главен инспектор,РО „НСК“Благоевград, при РДНСК- ЮЗР.
5. Емилия Илиева – Директор,ТСБ Благоевград.
6. Бойко Костадинов- Инспектор“ КОС“, ОД на МВР – Благоевград.
7. Кирил Рамов – Рег. представител, КЗД регионално представителство.
8. Миглена Михайлова – Председател на УС на сдружение „ЛИДЕР“
9. Славка Паскалева – Заместник Директор,РЗИ – Благоевград.
10.Атанаска Златкова –Главен експерт,РДСП – Благоевград.
11.Цветана Атанасова – Старши експерт,РИО – Благоевград.
12.Кети Тренчева- журналист от БНР- Радио Благоевград.
13.Лазар Андреев – координатор и секретар на ОССЕИВ
Експертния екип се събира на две работни срещи на които се обсъждаха предложения за
изготвяне на стратегията. Първата работна среща на екипа се проведе на10.12.2012г а
втората на 10.01.2013г.Резултатът от срещите е изготвено предложение на Областна
стратегия за интегриране на ромите.
След което Зам. председателя даде думата на секретаря на ОССЕИВ Лазар Андреев за да
запознае съвета с предложението.
Лазар Андреев изчете стратегията, като след всеки приоритет даде възможност за
коментар и предложения както следва:
Г-жа Мария Чинкова даде предложение да не се изчита общата информация по
стратегията и да се премине към съществената част. Като чрез гласуване нейното решение
бе прието единодушно от присъстващите.
По приоритет Образование бяха дискутирани най-много въпроси.
 Мария Чинкова зададе въпрос относно предложената т.10 – как си представяте общините
да извършат това финансиране? Тя предложи още да се организират срещи с родителите
на ромските деца за по-голяма информираност.
 Лазар Андреев предложи да се конкретизира и да се предложи алтернативно предложение
от г- жа Чинкова.
 Бяха изслушани и други членове на съвета по въпроса и се стигна до формулиране на две
искания едното да се премахне точката от г-жа Чинкова и второ да се промени от г-жа
Михайлова.
За първото предложение чрез гласуване т.10 да бъде премахната гласуваха:
За – 19, Против – 3 и Въздържали се – 1.с което точката беше извадена от стратегията.
 Предложение на Елка Спасова за решаване на проблема с информираността на ромските
родители и включване на образователните медиатори, като се аргументира, че те биха
дали най-добър ефект по проблема.
 По точка 2. От приоритет образование г-жа Михайлова предложи имената на проектите
да не бъдат включени в целите, тъй като техният период на изпълнение е по- кратък от
периода на стратегията.
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 Г-жа Атанасова представляваща Началника на РИО се аргументира за наименованията на
проектите, като поясни че тяхната дейност не приключва с края на проекта.
 Предложение от Зам. кмета на Община Кресна Георги Иванов и г-жа Мария Чинкова
предложиха имената на проектите да останат към схемите, но да не се конкретизира
техният модул.
 Секретаря на съвета подложи двете предложения на гласуване.
Първото бе за премахване на имената на програмите изцяло от т.2 , като това решение
отпадна
Второто предложение бе имената да останат като към тях като се вмъкне пояснението
„като“ и „други“, както поправката важи и за останалите точки, за което чрез гласуване За
– 19, Против – 2 и Въздържали се – 2 решението се прие с мнозинство.
По приоритет Здравеопазване д-р Паскалева предложи да бъдат вмъкнати разяснителни
мерки по правата и задълженията на здравноосигурените лица и ромите. След дълго
дискутиране, промени по Здравеопазването точка 2 от специфични цели не бяха приети.
По приоритет Жилищни условия
 Г-жа Михайлова спомена в тази точка, че основен проблем в ромските квартали е
незаконното строителство, като предложи с измененията по ЗУТ те да се узаконят?
 По същият въпрос г-н Точев разясни, че единственото което може да се направи е да се
издадат удостоверения по параграф 127 за Търпимост.
 Г-жа Мария Чинкова пък предложи този въпрос с незаконното строителство да се
добави към дейностите за постигането на целите в стратегията.
 След дълго дискутиране по въпроса се формулира предложение от Зам.кмета на гр.Петрич
д-р Николай Георгиев приоритет жилищни условия със следното съдържание
„Провеждане на кампании във връзка с измененията по ЗУТ“
 Секретаря на съвета подложи предложението на гласуване и резултата бе:
За 23: Против 0 : Въздържали се 0:
По приоритет Заетост
 Относно заетостта бе искано от д-р Славка Паскалева премахването или промяната на т.9
като г-жа Поповска се изказа, че стимулирането ще стане чрез програмите за развитие на
човешките ресурси.
 Предложението след събеседване бе поставено на гласуване от г-н Лазар Андреев като:
С гласуване да остане т.9 в приоритет Заетост на Областната стратегия с 21 гласа – За ; 2
гласа – Против и 0 Въздържали се:
бе взето решение тя да остане.
По приоритети Върховенство на закона и Култура и медии
нямаше коментари след прочита за допълване и изменение и се премина нататък по
другите раздели.След довършване на прочита на стратегията, г-н Андреев подложи на
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гласуване
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ(2012-2020) в нейният цялостен вид резултата от
гласуването е следния:
За 23; Против 0: Въздържали се 0:
С което стратегията бе приета единодушно.
След това Секретаря премина към следващата точка от дневния ред обсъждане на
Общинските планове за действие, като г-н Андреев отново акцентира върху това , че
Общинските планове за действие към стратегията трябва де е структуриран за
изпълнение в два периода: 2012 - 2014 и до 2014 - 2020 г. Първият период се покрива
изцяло от Националния план за действие по инициативата „ Десетилетие на ромското
включване 2005-2015".
Планът следва да бъде изключително конкретен и детайлизиран, отчитащ местната
конкретика и нужди, с подробен финансов разчет, за приоритетите, като задължително се
предвидят средства в общинския бюджет за финансиране дейности по приоритетите
„Образование" , “Здравеопазване" , “Жилищни условия“, “Заетост и социално включване“,
„Върховенство на закона и недискриминация“, “Култура и медии“.
След, г-н Андреев предложи на гласуване Общинските планове за действие, като
резултатът от гласуването бе следния:
За 23; Против 0: Въздържали се 0:
След изчерпване на дневния ред секретаря г-н Андреев закри заседанието.
Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
предлага на Областния управител на област с административен център Благоевград
Костадин Хаджигаев да приеме ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА
РОМИТЕ В БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ (2012-2020) приета с единодушие от 23
члена на съвета от общо 28.

Съгласувал:
Гл. секретар
Диана Атанасова
Изготвил:
Ст. експерт АKРРДС
Лазар Андреев
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