РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
от
Областен съвт по етническите и интеграционни въпроси

Днес, 4 декември 2018 г. от 14.00 часа в зала “Струма“, се проведе
Областен

съвет

по

етническите

и

интеграционни

въпроси,

на

присъстваха:

Зам.-председател: инж.Васил Павлов – зам.областен управител
Секретар: Марчела Пламенова – ст. експерт “Регионално развитие“

Любка Димитрова – зам.-кмет на община Радомир
Катя Петрова – зам.-кмет на община Трън
Даниела Владимирова – зам.-кмет на община Земен
Нели Александрова - представител от община Перник
Наталия Първанова - представител от община Брезник
Бойка Иванова – началник на отдел “ОМДК“ към РУО – Перник
Йорданка Александрова – директор на РЗОК – Перник
Анна Цветкова – директор на ОД “Земеделие“ – Перник
Славея Василева – главен инспектор в РЗИ – Перник
Ирина Станиславова – председател ОбСНВ – община Перник

който

Татяна Чифличка – експерт ПО към АСП
Мая Симеонова – началник ОСИ- Перник
Митко Митков – представител на ОД МВР – Перник
Петър Атнов - представител на ОД МВР – Перник
Васил Мариянов – директор РО “НСК“ – Перник
Методи Стоилов – председател на РО “Купате“
Росен Симеонов – директор на дирекция “Бюро по труда“ – Перник

Областният съвет бе открит в 14 часа от г-н Павлов. Той приветства
присъстващите с добре дошли и направи пояснение, че е съветът е назначен
съгласно Заповед №РД-161/07.11.2018 г. и свикан въз основа на приет планграфик на съветите и комисиите на ОА Перник. Направи прочит на дневния
ред:
1. Извършени дейности през 2018 г. по общинските планове за действие
за подкрепа на интеграционните политики
2. Набелязване

на

мерки

и

предложения

за

подобряване

на

интеграционните политики за предстоящата година
3. Други въпроси
След което попита присъстващите за добавяне на други точки в
дневния ред или някакви изменения по него. Членовете на съвета нямаха
предложения за промени и се пристъпи към гласуване. Дневният ред бе
приет с еднодушно гласуване.
По първа точка “Извършени дейности през 2018 г. по общинските
планове за действие за подкрепа на интеграционните политики“, г-н Павлов
даде думата на представителите на общините.
Г-жа Нели Александрова представи обобщена информация относно
извършените дейности по общинския план за интеграционните политики на
община Перник. Подробно изнесе статистика относно броя на ромско
население, училищата на територията на областта в които преобладават
ромски

ученици,

както

и

дейността

на

здравния

медиатор.

Г-жа

Александрова акцентира върху това, че община Перник не поддържа
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регистър за незаконните строежи. Извършени са ваксини в ромските
квартали “Васил Левски“, “Куциян“, “Рудничар“ и “Хумни дол“. Проведени са
четири беседи съвместно с РЗИ – Перник и фондация “Пулс“. На ромите се
оказва пълно съдействие за намиране на работа.
Г-жа Любка Димитрова, също запозна подробно присъстващите с
дейностите по общинския план за интеграционните политики на община
Радомир, като наблегна на следните приоритети:
Образование – полагат се максимални усилия за всяко дете и ученик.
Докладва за дейностите и учебния процес в училищата. Учениците се
занимават с най-различни извънкласни дейности, няма необхванати деца на
територията на общината.
Здравеопазване

– здравният

медиатор се включва

активно

при

превенцията на бременните жени, във всяко едно учебно заведение има
лекарски кабинет, всички деца и ученици са ваксинирани, ражданията на
малолетни

и

непълнолетни

намаляват.

Здравният

медиатор

работи

изключително усърдно и извършва непрекъснати профилактики. 90% от
изоставените деца са от ромски произход и са деца с увреждания. На
територията на община Радомир има един Център за настаняване от семеен
тип в село Дрен. Добре се работи с РЗИ и с дирекция “Бюро по трудо“. Няма
безработни младежи до 29 годишна възраст. Една от мотивациите към
младите хора е регистрация в “Бюро по трудо“, както и развиването на
читалищата и културната дейност.
Г-жа Наталия Първанова, поясни че общинският план е изготвен за
ромското

население

и

граждани

в

уязвимо

социално-икономическо

положение и е изпълнен съгласно всички заложени мерки и принципи. Г-жа
Първанова запозна подробно присъстващите с всички приоритети. Наблегна
на това, че здравния медиатор работи повече на терен. Отбеляза, че
проектът, изпълняван в община Брезник “Подкрепа на предучилищното и
училищно образование„ е изключитено полезен, тъй като в него са се
включили 197 деца, от които 170 роми и деца в неравностойно положение,
както и 99 родители, от които 45 роми. На територията на община Брезник
няма трудов и образователен медиатор, а само здравен, който работи
активно с ромското население.
С тези подробни доклади 1 точка от дневния ред бе изчерпана.
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По

втора

точка

–

“Набелязване

на

мерки

и

предложения

за

подобряване на интеграционните политики за предстоящата година“, бе
предложено, следното:
От представителят на община Брезник - към обществените съвети и
училищни настоятелства да бъде включен по един представител от ромски
етнос.
От представителят на община Перник – предстои разкриването на нови
жилищни кооперации в кв. “Тева“, които ще се използват от роми и граждани
в уязвимо социално-икономическо положение.
По

трета

точка

от

дневния

ред

– “Други,

г-н Павлов

попита

присъстващите има ли нещо друго за дискутиране, но поради липса на
въпроси и коментари той им благодари за присъствието, пожела светли
празници и закри съвета.

Изготвил: /П/
Марчела Пламенова – ст. експерт “Регионално развитие“
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