РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ:

/П/

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

от заседание на Областeн съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси

състояло се на 23.03.2016 г., 11 часа, в Областна администрация Перник,пл.”Св.Иван
Рилски 1”,зала Струма

Днес, 23.03.2016 г. от 11 часа, зала Струма, находяща се на партерния етаж на
Областна администрация - Перник се проведе първото за 2016 г. заседание на
Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, на което
присъстваха:

Председател: Д-р Александър Александров - Областен управител на Област
Перник
Секретар: Марчела Василева – мл.експерт по НП „Старт на кариерата”

Членове:

1. Людмила Любомирова – ОД „Земеделие” – Перник, директор на диреекция
АПФСДЧР
2. Наталия Първанова – ст. експерт „ОКВСТЗ СНД” в община Брезник
3. Клара Будинова – гл. секретар - РЗИ Перник
4. Васил Мариянов – началник на РО „НСК” - Перник
5. Анелия Дренска – началник отдел „ПД”, РИОСВ - Перник
6. Първолета Александрова – експерт „Соц. дейности” – община Радомир
7. Ивайла Касърова – директор на дирекция РД СП - Перник
8. Мая Симеонова – началник – отдел „Статистически изследвания” Перник, ТСБ Югозапад
9. Йордан Първанов – зам.-кмет на община Перник

10. Росен Симеонов – директор на дирекция „Бюро по труда” Перник
11. Д-р Магдалена Христова – директор на РЗОК – Перник
12. Йордан Николов – зам. директор на ОДМВР – Перник
13. Ваня Коконова – началник на РИО – Перник
14. Сузана Михайлова – мл. експерт по НП „Старт на кариерата” – община
Ковачевци
15. Цветислава Цветкова – зам.-кмет – община Трън

Заседанието бе открито в 11 часа от председателя на Областния съвет за
сътрудничество

по

етническите

и

интеграционни

въпроси

(ОССЕИВ)

-

д-р

Александър Александров - областен управител на област Перник. След като се
установи наличието на кворум от присъстващите членове на ОССЕИВ , бе пристъпено
към дискусия на основните точки по дневния ред:

1. Актуализация на Правилника за дейността на съвета
2. Предстоящи дейности през 2016 г. по общинските планове за действие за
подкрепа на интеграционните политики
3. Други въпроси

На представителите на институциите предварително беше раздаден дневният
ред за провеждане на заседанието. Д-р Александров направи прочит на дневния
ред и

попита членовете на комисията относно предложения за промени по него.

Членовете на комисията нямаха предложения за промени, следователно д-р
Александров даде думата на г-жа Петрова – директор на дирекция АКРРДС, за
обсъждане на Правилника за устройството и дейността на областния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. Г-жа Петрова акцентира
върху чл.10 от правилника за броя заседания, които ще се състоят през настоящата
година. Нейното предложение бе броят заседания да бъдат две и при необходимост
да се свика допълнително заседание, извън предвидените две. Предложението беше
гласувано от членовете на комисията и след единодушно гласуване беше прието.
Г-жа Петрова попита дали е необходимо да се променят други точки от правилника
и тъй като нямаше предложения за промени се премина към дускусия за дейността
през 2016 г. по общинските планове за действие за подкрепа на интеграционните
въпроси. Тя спомена, че в края на месец януари всяка община изпраща отчет за
извършените дейности и даде думата на г-н Павлов – зам. кмет на община Перник
да запознае комисията с предвидените дейности на общинския план.
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Г-н Павлов представи пред комисията плана изготвен от община Перник за действие
за подкрепа на интеграционните политики като акцентира върху основните цели –
образование

–

обхващане

и

задържане

на

ромските

деца

и

ученици

в

образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурната
образователна среда; здравеопазване – осигуряване на равенство в достъпа до
качествени здравни услуги и превантивни програми; жилищни услуги – подобряване
на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура;
заетост – подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на
дела на заетите сред тях; върховенство на закона и недискриминация – гарантиране
правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред,
недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на
омразата”; култура и медии – създаване на условия за равен достъп на ромската
общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската
традиционна култура и творчество. Той коментира, че основната целта на настоящия
план е да се обърне внимание на обучението на ромите, намаляване на детската
престъпност, подобряване жилищните условия, подобряване на материално –
техническата база в училищата, с цел задържане на учениците в училище, както и по
– голяма освдоменост чрез медии и култура. Г-н Павлов отбелява, че ще се работи
усърдно главно в тези направления като основна цел за осъществяване на плана.
След подробен прочит от страна на г-н Павлов думата взе г-жа Първолета
Александрова – представител на община Радомир, която запозна комисията с
общинският план на община Радомир и предвидените дейности в него. Тя отбеляза,
че общинският план е сходен с този на община Перник и за да не се повтаря се спря
на основните дейности, а именно предвидените ремонтни дейности на общинските
жилища, където по – голяма част са населени с ромско население. Като основни цели
на общинския план са заложени повишаване на образованието и намаляване на
безработицата чрез включване на ромите в различни програми за заетост. Д-р
Александров акцентира върху това, че желанието на ромите за интеграция играе
ключова роля в осъществяването на тези планове. Повдигна се въпросът за
здравеопазването,

като

д-р

Александров

поиска

информация

от

г-жа

Александрова в каква връзка се подобрява здравеопазването. Г-жа Алескандрова
обясни, че в община Радомир има здравен медиатор, който усърдно подпомага за
подобряване

на

здравеопазването

сред

ромите,

чрез

различни

прегледи

и

заинтересованост за здравното състояние на ромите в тази община.
След това се премина към дискусия от страна на г-жа Наталия Първанова –
представител на община Брезник. Тя отбеляза, че планът е сходен с останалите две
общини и вметна това, че е разработен съвместно останалите институции. Тя
отбеляза, че община Брезник работи усърдно по изпълнението на всички цели
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залегнали в плана на общината. Отбеляза, че здравният медиатор има огромната
заслуга за осъществяването на целите, заложени в здравеопазването, тъй като
оказва непрекъсната помощ на нуждаещите се, чрез най – различни дейности и
прегледи. Г-жа Първанова спомена, че е разработен проект, който предстой да
бъде одобрен, във връзка с подобряване условията в детската градина и училището в
град Брезник.
Думата взе г-жа Цветислава Цветкова – зам. кмет на община Трън. Първият акцент
на г-жа Цветкова беше върху жилищната условия. Отбеляза, че са започнали
множество реконструкции за подобряване условията на живот, както и ремонтни
дейности на пътищата. Що се отнася до образованието тя спомена, че се
осъществяват много и различни проекти и допълнителни услуги, които спомагат за
задържането на ромите в училище. Г-жа Цветкова помоли представителя на РЗИ,
ако е възможно изпращането на още здравни медиатори, тъй като нуждаещите са
много и един медиатор не е достатъчен. Предвидените дейности за изпълнение на
община Трън са сходни с останалите общини. Обръща се внимание основно на
образованието,

здравеопазването,

жилищните

условия,

зеатост

и

мерки

за

преодоляването на дискриминацията.
Г-жа Петрова отбележи, че е необходимо подробно разглеждане на предвидените
дейности специално от общините Перник, Радомир, Брезник и Трън, тъй като в
останалите две – Ковачевци и Земен няма големи групи с ромско население. След
което даде думата на г-жа Коконова – началник на РИО – Перник, да сподели
нейните наблюдения относно образовението на ромите и предвидените дейности да
осъществяване на мерките в плановете.
Г-жа Коконова коментира, това че основният акцент е заложен в това да има пълен
обхват на децата да ходят на училище. В училищата с по-голямо ромско присъствие
се извършва оценка на риска от отпадане от училище и се предприемат мерки за
тяхното връщане и задържане. Извършват се различни социални подпомагания като
допълнително хранене за сметка на училищата, осигуряване на учебници, облекло и
различни дейности в които да се включват и ромите, като спортни състезания,
културни мероприятия и други. Г-жа Коконова направи коментар и за това, че се
осъществяват дискусии с родителите на учащите роми, за по-голяма осведоменост с
цел задържане в училище. Отбележи, че от миналата година се провеждат обучения,
организирани от Министерството на образованието на специалисти, работещи с
такива деца. Тя спомена за сътрудничество между различни училища на територията
на област Перник с неправителствената организация „Малипе” във Велико Търново,
която се занимава главно с интегрирането на ромите. Отбеляза за включването на
училищата, намиращи се в селата Гълъбник, Извор, Драгичево, гр. Батановци, гр.
Брезник, гр. Радомир, V-то Основно училище, IX Основно училище, в минипроекти,
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свързани с интеграцията на ромите. Г-жа Коконова каза, че ще продължи усърдното
работене за осъществяването на целите, отнасящи

се до образованието, за

получаване на положителни резултати в тази насока.
Думата взе г-жа Клара Будинова – представител на РЗИ – Перник, която
коментира, че най–редовно се провеждат лекции с медиаторите и личните лекари на
различните общини, има редовни беседи в тази насока. Коментира, че се работи
много добре с всички останали институции и че ще се продължи в същата насока, за
да се подобрят условията във всички общини свързани със здравеопазването.
Г-н Росен Симеонов – директорът на дирекция „Бюро по труда” Перник, се включи
в дискусията с това, че основната група, включена в различни програми е ромската.
Той спомена, че има различни видове обучения и проекти в които ромите могат да се
включат, но основният проблем е в това, че много от ромите нямат нужното за това
образование.
Д-р Александров даде думата на г-жа Ивайла Касърова – директор на РД СП
Перник. Г-жа Касърова дискутира, че се отпускат помощи на нуждаещите се, но
коментира като проблем, че няма достатъчна информираност за броят неизвинени
отсъствя, което е един от основните критерии за отпускане на помощи. Г-жа
Касърова коментира нуждата от регулирането на тази информация. Последва
дискусия между г-жа Коконова и г-жа Касърова, относно изясняването на
информацията относно неизвинените отсъствия.
Думата взе г-н Йордан Николов – зам. директор на ОДМВР Перник. Г-н Николов
направи сравнине между ромското население в северозападна България и ромското
население в област Перник, като изтъкна, че в гр. Перник почти няма проблеми
свързани с ромите. Г-н Николов помоли за осведомяване на МВР Перник в случаите
на заселяване на роми на места, които не са тяхна собственост, тъй като подобен
проблем има в гр. Земен. Спомена за решението на проблема с незаконния добив на
въглища, автоморги и други дейности. Той коментира, че МВР Перник винаги ще се
отзовава

за

каквито

взаимодеиствие между

и

да

било

всички

нужди

и

проблеми.

Каза,

институции, тогава се работи

че

когато

има

по-добре. Г-жа

Касърова се включи в коментара с това, че ще предостави всякаква информация
относно ромите, както и извършените проверки.
Д-р Александров попита членовете за някакви въпроси и коментари по отношение
на предвидените дейности, спомена че Областна администрация – Перник ще се
включва в дейности винаги когато се налага и поради липса на въпроси от страна на
членовете благодари на присъствящите и закри заседанието в 11 часа и 50 минути.
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