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ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И 

ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

Благоевград, 24.06.2014 г. 
 

 

           Днес, 24.06.2014 г. на основание Заповед ОА-РР-295/11.06..2014г.                           

от 10:30 часа в Конферентна зала на Областна администрация, гр. Благоевград се 

проведе работно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси при следния дневен ред: 

 

 

1. Представяне  и обсъждане 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 първо тримесечие на 2014 г.  

 

2. Представяне и обсъждане 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 първо тримесечие на 2014г. 

 

3. Реализация на проекти и инициативи за първо тримесечие на 2014г.,свързани с 

постигане на целите по чл.2 от Правилника за устройството и дейността на 

НССЕИВ. 

 

4. Актуализиране на регистъра по чл. 11, ал. 2, т. 2.съгласно Чл.15 ал.4 от 

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на НССЕИВ. 
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5. Поправка на Правилника за устройството и дейността на ОССЕИВ – 

Благоевград. 

 

6. Разни 

 

На заседанието присъстваха: 

 

1. Диана Атанасова – Главен секретар на ОА Благоевград 

2. Лазар Андреев – Секретар на ОССЕИВ  

3. Георги Илиев –  ОД МВР - ПИ 

4. Димитрина Николова – Зам. кмет Общ. Струмяни 

5. Евгения Георгиева – Зам. кмет Общ. Симитли 

6. Венцислав Гърменов – Зам. кмет Общ. Разлог 

7. Саид Иброш – Зам. кмет Общ. Гоце Делчев 

8. Кирил Рамов – Регионален представител на КЗД 

9. Весела Тотева – Специалист в КЗД 

10. Станислава Поповска- Директор на ДРСЗ Благоевград 

11. Емилия Илиева –Директор на ТСБ – Благоевград 

12. Станка Михова- гл.експерт РДСП Благоевград 

13. Асен Йорданин – РОНСК – Благоевград 

14. Екатерина Станоева- Експерт РЗИ Благоевград 

15. Димитър Михайлов – Сдружение ЛИДЕР 

16. Миглена Михайлова – Председател на УС в СНЦ „ЛИДЕР“ 

17. Миглена Олекова -   СНЦ „ЛИДЕР“ 

18. Силвия Филипова - Сдружение ЛИДЕР 

 

Заседанието бе открито от Секретаря на съвета г-н Лазар Андреев, който 

поздрави присъстващите и представи дневния ред.След което г-н Андреев 

извърши проверка за кворум на заседанието.След направената проверка беше 

установено, че присъстващите членове са по малко от необходимите за 

кворум.Заседанието продължи с информационен характер по предварително 

зададения дневен ред. 

 

По т. 1 от дневния ред, 
думата взе г-н Андреев, той обобщи информацията от предоставените му 

отчети на членовете на съвета и общинските отчети за първо тримесечие на 

2014г.  

След което предостави думата на зам. кметовете на общините да 

запознаят останалите членове със спецификата при изпълнение на Общинските 

планове на действие. 

Г-жа Димитрина Николова, зам. кмет на ОБА Струмяни, че през 

изминалия период на територията на общината, най –активно и целенасочено е 

работено в сферата на здравеопазването.Затруднения в работата се срещат с 

жилищното строителство. 

Г-н Саид Иброш зам .кмет на община Гоце Делчев – основните проблеми 

по които се работи и срещат трудности в работата са в 

здравеопазването,жилищно строителство инфра- структура,заетост са основните 

проблеми.Към момента се работи с МИГ за изработване на бъдещия общински 

план. 
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Г-н Венцислав Гърменов  подсигурени са автобуси за ученици,.Проблем 

имаме с прииждащи роми от други населени места, които се установяват в 

покрайнините ромската махала. Това създава недоволство и покачва 

напрежението в местните роми. 

Г-н Гърменов подготвили сме парцелиране на 5 дка.в землището на 

гр.Разлог, които ще бъдат раздавани ромското население за застрояване на къщи 

, като общината ще консултира и изготвя необходимите документи в процеса на 

изграждане и узаконяване.А предоставянето на парцелите ще се  извършва от 

общинска комисия в която ще бъдат включени и представители на ромската 

общност. 

Г-жа Миглена Михайлова, председател на УС в СНЦ „ЛИДЕР“, обясни, 

че взаимодейства в региона с много активни роми , които са свестни и могат да 

бъдат полезни на общинска комисия на Община Разлог за изготвяне критерии за 

предоставяне на общински парцел за застрояване на жилища на ромското 

население.Михайлова предложи своите услуги и изяви желание да помага в 

процеса на изготвяне на критерии за получаване на парцел за жилищни нужди.  

 Г-жа Евгения Георгиева – Зам. кмет Общ. Симитли, каза че се работи 

усилено в посока неотпадане на ученици поради нередовно присъствие на 

учебния процес, проблем се оказват и невъзможността на родителите от ромски 

произход да заплащат таксите за детски градини поради невъзможност за работа 

и получаване на доходи. 

За изпълнение на приоритет Здравеопазване се работи с 

неправителствени организации, които помагат за здравното образование. 

Приоритет Жилищни условия  се работи за осъществяване на проверка и 

контрол за незакони строежи. 

Г-жа Георгиева представи резултата за повишаване на квалификацията за 

петима души  изкарали курсове на територията на общината, а 10 са били наети 

на работа. 

Г-жа Георгиева направи запитване към представителя на РДСП за 

актуална информация относно процедурата за приемна грижа. В какво се 

изразява контрола или имали контролиращ механизъм, при злоупотреба  с 

възможностите роднини да си предоставят децата между тях. Приемно 

семейство или родител стават приемник на дете на свой роднина а после другия 

става приемник на детето на първия и за това получават месечна издръжка за 

дете. Възможно ли е между сестри да се осъществи приемна грижа едната да 

даде за приемна грижа на сестра си своето дете и другата да направи същото. 

На заседанието не беше даден отговор поради напускане преждевременно 

по служебни ангажименти на г-жа Станка Михова- гл.експерт РДСП 

Благоевград. 

 

След изчерпване на т.1 от дневния ред секретаря на съвета даде думата на 

останалите членове на съвета да предоставят наличната им информация по т.2и 

т.3 от дневния ред. 

Първо думата беше дадена на г-жа Станислава Поповска - Директор на 

ДРСЗ Благоевград. 

Г-жа Поповска – бюрата по труда осъществяват изпълнението на 

договорите, на 182 лица от ромски произход са намерили заетост, чрез програми 

152 са заети извън програми за трудова заетост, в Петрич е назначен ромски 

медиатор.Трудови медиатори са назначени по програма активизиране на незаети 
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места.За 2104гг. Има предложение да се поднови договор за медиатори за 

Благоевград и Сандански. 

Г-жа Екатерина Станоева РЗИ-Благоевград- правят обучения за 

тютюнопушене, алкохол,полово предавани болести и др.Работят с 

неправителствени организации, срещат се със здравния медиатор в 

Благоевград.Надява се скоро да има прегледи с мобилните кабинети.  

Г-н Асен Йорданин – РОНСК – Благоевград - нямаме пряко отношение 

към изпълнение на Областната стратегия, отношение към инфраструктурните 

проекти  имат общините те отговарят за надзора. 

Г-н Кирил Рамов – Регионален представител на КЗД – информира 

присъстващите на заседанието, че в Струмяни има проблем със забавени 

преписки за електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ в държавни структури. 

Г-жа Миглена Михайлова информира присъстващите , че Сдружение 

ЛИДЕР имат проект с наименование „Готови за училище“ финансиран от 

световната банка, в проекта са предвидени различни видове интервенции, но 

това не е социален проект, а анкетирането ще се извърши на случаен принцип и 

не се е обещавало плащане на таксите.На 30 юли в София ще има томбола за 

избиране на финансираните семейства. 

 

По т. 4, от дневния ред, нямаше направени предложения 

 

По т. 5, от дневния ред,  
Г-н Лазар Андреев, заяви, че поради липса на кворум, не може да се 

гласува и се отлага за следващото заседание.  

 

По т. 6, от дневния ред,  

Г-жа Михайлова направи предложение да се покани г-жа Росица Иванова 

секретар на НССЕИВ на следващото заседание или на работна среща преди 

регулярното заседание. Целта на срещата е да се обсъдят Областната стратегия и 

актуализиране на Общинските планове за действие 2015-2020г. 

 

Поради изчерпване на дневния ред г-н Лазар Андреев закри заседанието. 

 

 

 

 

 

Зам.-областен управител 

Заместник председател на ОССЕИВ 

Костадин Дурчов……………………………………. 

 

 

Секретар на ОССЕИВ 

Лазар Андреев ………………… 

 

 

Протоколист: Лазар Андреев, Старши експерт в  Дирекция 

„АКРРДС“………………….. 

 


