РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 08 ноември 2017 г. от 10 часа в зала „Струма“, се проведе второто планувано
за 2017 г. заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси, на което присъстваха:

Зам.-председател: Инж. Васил Павлов – зам.областен управител на област
Перник
Секретар: Марчела Пламенова – мл.експерт „Регионално развитие”

1. Мария Добревска – зам.-кмет на община Брезник
2. Мая Деянова – ст. специалист „Етнически и демографски въпроси“
3. Любка Димитрова – зам.-кмет на община Радомир
4. Васил Мариянов – началник на РО „НСК” - Перник
5. Ивайла Касърова – директор на дирекция РД СП - Перник
6. Мая Симеонова – началник – отдел „Статистически изследвания” Перник, ТСБ Югозапад
7. Анита Сарафска – началник – отдел ЗЖПССД - община Перник
8. Росен Симеонов – директор на дирекция „Бюро по труда” Перник
9. Д-р Магдалена Христова – директор на РЗОК – Перник
10. Клара Будинова – главен секретар в РЗИ – Перник
11. Пламен Ангелов – директор на РИОСВ Перник
12. Юлиян Леков – ликвидатор на „Мини Перник“ ЕОД
13. Спаска Тонева – ст. експерт ПО в РУО – Перник

14. Методи Стоилов – председател на РО „Купате“ – Перник
15. Иван Костадинов – представител на РО „Купате“

Заседанието бе открито в 10 часа от зам.-председателя на Областния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССЕИВ) -

инж.

Павлов. След като се установи наличието на кворум от присъстващите членове на
ОССЕИВ , бе пристъпено към дискусия на основните точки по дневния ред:

1. Предложение за промяна на Правилника на съвета, относно броя заседания
2. Извършени дейности през 2017 г. по общинските планове за действие за
подкрепа на интеграционните политики
3. Проблеми с ромските жилища и способи за разрешаването им
4. Други въпроси

На представителите на институциите предварително бе раздаден дневният ред за
провеждане на заседанието, който се прие с единодушно гласуване. Инж. Павлов
пристъпи към 1 точка от дневния ред, като предложи броя заседания в Правилника
да бъде променен в Глава трета чл.9, ал.1 от два броя и при необходимост в един
брой и при необходимост. Така предложената промяна бе приета единодушно от
цялата комисия.
По 2 т. даде думата на представителите на общините, за да докладват за
извършените дейности през 2017 г. по общинските планове за действие за подкрепа
на интеграционните политики.
Г-жа Сарафска направи подробен прочит на информацията за община Перник,
като наблегна основно на превенцията на здравето на населението и повишаването
на образователната способност на малцинствените групи. Обясни, че социалните
жилища се предоставени предимно на млади семейства, като по този начин се води
активна общинска жилищна политика. След подробно представената информация тя
предостави информацията на инж. Павлов.
Г-жа Димитрова взе думата като й тя обобщи информацията, следвайки основните
приоритети здравеопазване, образование, жилищни условия, заетост, върховенство
на закона, култура и медии, като изрази удовлетворение от работата със здравния
медиатор, който осъществява превенция върху всички приоритети.
Г-жа Добревска също запозна комисията с основните направления върху които
община Брезник е извършила дейности през 2017 г. за подкрепа на интеграционните
политики, като акцентира че общината работи по проект „Подкрепа за предучилищно
образование“. Специално внимание се обръща на бременните жени от страна на
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здравния медиатор. Почти всички общински жилища са предоставени на ромско
население.
Подробен прочит на Извършени дейности през 2017 г. по общинските планове
направи и г-жа Деянова, като наблегна че в община Трън има 12 общински жилища
раздадени на население от ромски произход. По IV-те приоритета тя запозна
комисията с всички дейности, които се осъществяват. С това 2 т. от дневния ред бе
изчерпана.
Премина се към 3 т.

– „Проблеми с ромските жилища и способи за

разрешаването им“. Думата взе г-н Стоилов, който изрази недоволство от събирането
на наеми от ромските жилища, най – вече в кварталите „Куциян“ и „Васил Левски“,
поради това че ромите са безработни и няма от къде да намират финансови средства,
за погасяване на наемите. Изрази лично възмущение, че от всякакви институции му
се отказва работа, което според него е откраднато право на труд. Той се обърна към
г-н Леков, като обясни, че отивайки в дружеството „Мини – Перник“ ЕОД (л) му е
отказано от служителите да заплати наем на ромско жилище в кв.“Куциян“.
В дискусията се включи и Иван Костадинов, който придружаваше г-н Стоилов, за
да изрази възмущение, че ромските жилища в гореспоменатия квартал не се
почистват и поддържат. Помоли г-н Леков да отиде и да провери на място
състоянието на блоковете.
Думата взе г-н Леков, за да обясни, че „Мини – Перник“ ЕОД (л) не разполага със
финансови средства, за да покрива наемите на ромските жилища и в качеството си на
ликвидатор по закон той е задължен да събира наеми. Дружеството се опитва да
продаде жилищата, за да станат собственост на живущите.
По т. „Други въпроси“ се включи г-н Симеонов, за да информира, че в дирекция
„Бюро по труда“ има назначени ромски медиатори, които работят активно. По ОП
една от целевите групи основно са малцинствата. Заяви, че дирекцията ще продължи
да работи активно.
В заключение г-н Павлов се обърна към г-н Стоилов като заяви, че ако г-н
Стоилов се чувства расово дискриминиран относно постоянните му откази да бъде
назначен на работа може да се обърне към подходящата институция за това. Инж.
Павлов попита членовете за някакви въпроси и коментари. При липса на такива той
благодари на присъстващите и закри съвета.
Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
излезе със следните решения от проведеното заседание:
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РЕШЕНИЕ №1:
Правилникът на съвета бе променен в Глава трета чл.9, ал.1 относно
броя заседания, като се промениха от два броя и при необходимост в един
брой и при необходимост.
РЕШЕНИЕ №2:
Извършените дейности през 2017 г. по общинските планове за действие
за подкрепа на интеграционните политики бяха приети от комисията.
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