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ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И 

ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

Благоевград, 12.11.2014 г. 
 

 

           Днес, 12.11.2014 г. на основание Заповед  на Областния управител ОА-РР-

515/14.11.2014г.от 11:00 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 на методически указания  от секретарията на Националния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски 

съвет за актуализация на Общинските планове за действие за интегриране на 

ромите и хора живеещи в сходна на ромите ситуация. 

2. Представяне на информация от експерт на МТСП за разработените приоритетни 

оси по ОП РЧР от ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за новия програмен период 2014-

2020. 

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

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на НССЕИВ. 

4. Поправка на Правилника за устройството и дейността на ОССЕИВ – 

Благоевград. 

 

5. Разни. 

 

 

На заседанието присъстваха: 

 

1. Димитър Димитров – Областен управител 

2. Лазар Андреев – Секретар на ОССЕИВ 
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3. Андрей Медаров- ОД “Земелие“ Благоевград  

4. Бойко Костадинов –  ОД МВР – инспектор КОС 

5. Евгения Георгиева – зам. кмет Общ. Симитли 

6. Димитрина Николова- зам. кмет общ.Струмяни 

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

8. Кирил Рамов – Регионален представител на КЗД 

9. Петранка Таковска - Директор на ДРСЗ Благоевград 

10. Елка Спасова- Община Благоевград 

11. Беди Осман –зам.кмет общ.Якоруда 

12. Снежана Кръстева – Директор ДПД - РИОСВ  

13. Станка Михова - гл.експерт РДСП Благоевград 

14. Асен Йорданин – РОНСК – Благоевград 

15. Мария Станчева –Директор дирекция Обществено здраве- РЗИ 

Благоевград 

16. Емилия Илиева –ТСБ 

17. Румен Офниев – зам. кмет Общ.Сатовча 

18. Рафат Атипов - зам. кмет , Общ.Гърмен 

19. Спаска Кьосева – Директор дирекция-„ХД“ Община Разлог. 

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

21. Д-р. Георгиев – зам. кмет Общ. Петрич 

22. Методи Илиев - РИО Благоевград –старши експерт 

23. Мария Чинкова – зам. кмет Община Сандански  

24. Саша Кирилова- ЦМЕДТ “АМАЛИПЕ“  

 

Гости  

г-жа Росица Иванова секретар на НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВВЪПРОСИ  

към МС и членове на секретариата, Даниела Николова, Никола Петков. 

Галин Градев старши експерт в отдел“ Регионален мониторинг и контрол, 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”, МТСП. 

 

Заседанието бе открито от Председателя на съвета Областния управител г-н 

Димитър Димитров, който поздрави присъстващите и представи дневния ред. 

След което предостави думата на г-н Лазар Андреев да  които представи гостите 

и извърши проверка за кворум на заседанието. След направената проверка беше 

установено, че присъстващите членове са повече от половината и заседанието имаше 

кворум.  

Дневния ред беше подложен на гласуване от Областния управител и след , като 

единодушно бе приет се премина към т.1-ва. 

 

По т. 1 от дневния ред, 
думата бе дадена на  г-н Андреев, г-жа Росица Иванова секретар на 

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И 

ИНТЕГРАЦИОННИ ВВЪПРОСИ  към МС.    

г-жа Иванова – ние първи в Европа изготвихме стратегия за интеграция на 

ромите всяка година ние се отчитаме пред Народното събрание. 

Само общините с актуализирани планове за действие за интегриране на ромите и 

хора живеещи в сходна на ромите ситуация ще могат да кандидатстват по програмите , 

в които има приоритетни оси с целева група за интеграция на ромите в новия 
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програмен период това е новост , която до сега я нямаше. През изминалия програмен 

период нямаше оперативна програма , която да е с приоритетна ос и целева група за 

ромите и граждани живеещи в сходна на ромите ситуация. 

Разделянето на периода до 2014 и 2014-2020 би трябвало да даде на общините да 

информация и да използват опита си в изминалия период за извършване на анализ  и да 

проверяват индикаторите. Изготвя се формуляр за самооценка. Така ще се стъпи на 

основа, която ще доведе до разработване на адекватни и изпълними планове за 

действие на общините.  

Г-жа Миглена Михайлова- към г-жа Иванова. Ние взехме активно участие в 

разработването на Областната стратегия, координирахме  изготвянето и на общинските 

планове за действие. Бихте ли дали насоки или да споделите ваши опит, за да се ползва 

при актуализацията на плановете. 

Г-жа Иванова Общините трябва да използват възможностите които им се 

предоставят от ОП РЧР и от МО, особено важно е и тясното сътрудничество между 

държавния сектор и неправителствените организации. Въпреки множеството изготвени 

стратегии и нормативни документи, никой не се самозалъгва, че положението на 

ромите и други малцинствени групи ще се подобри незабавно. Това е много бавен и 

труден процес, но началото вече е положено, рамката е готова,. 

Г-жа Иванова разясни подробно методическите указания за изготвяне на 

плановете на присъстващите на срещата представители от общините в областта, като 

даде пример с разработените от нея и екипа и разработените и внедрените на 

общинските планове за действие, ефекта и ползите след приключване на отчетния 

период. 

Г-жа Иванова разясни на присъстващите , че неправителствените организации 

регистрирани в общините за работа по интеграционни въпроси, ще трябва да се 

регистрират до 15.12.2014г. чрез попълване на формуляр за регистрация за членство в 

НССЕИВ. 

Г-н Димитров разясни, че до края на декември т.г., актуализираните общински 

планове трябва да бъдат представени на областния управител, обобщени и изпратени  в 

Националния съвет към Министерски съвет, каза Димитър Димитров. 

Г-жа Даниела Николова от секретариата на НССЕИВ , имаме изготвено  

„Ръководство за местните власти“ публикувано на сайта на съвета , направено е за 

улеснение и помощ за насоки на общините за реализиране на планове за действие за 

интеграция на ромите. Целта е да се дадат насоки за Усвояване на европейски 

структурни и инвестиционни фондове за приобщаване на ромите. 

Г-жа Мария Чинкова – изрази мнение че е необходимо финансиране на 

национално ниво. Няма как да се промени нещо и да се върви в една посока без да се 

подсигури финансиране. За съжаление промяна няма. Трябва да се търси начин, да се 

провокира интерес и в отсрещната страна , без тяхно участие процесът не би довел до 

положителен ефект. Не можем да променим мисленето и начина на живот. Не можем 

да им кажем , че не трябва да се женят млади на 14 години и да раждат. Нямат трудови 

навици. 

Г-жа Иванова-не съм съгласна, през 1996г. ние отидохме в Столипиново , 

когато им говорехме на ромите имаше едно недоверие и резервираност. После 

започнахме работа с медиатори, тези хора започнаха да учат да карат специлаизации, 

сега участват в международни конференции, знаят езици, студентка по медицина е с 

най –висока диплома. Така , че целенасочената работа дава своя положителен ефект, не 

трябва това да се очаква да стане мигновенно.  

По 2т. от дневния ред секретаря на съвета даде думата на Галин Градев старши 

експерт в отдел“ Регионален мониторинг и контрол“ МТСП, които разясни 



 

 

4 
 

възможностите за усвояване на европейски средства, които се дават от разработените 

приоритетни оси по ОП РЧР от Главна дирекция „Европейски фондове, международни 

програми и проекти за новия програмен период 2014-2020г. 

След приключване на изложението което направи г-н Градев, г-н Лазар Андреев  

Предостави думата на г-жа Росица Иванова , която е участвала в работна група по 

разработване на ОП на РЧР, като акцентира върху най- важните моменти и 

възможности за кандидатстване  от страна на общините за интеграция на ромите по 1 

ос на ОП РЧР и по 2 ос на ОП РЧР , както и МО ос 3.  

Секретаря на съвета г-н Андреев - Много е важно в самите общини да има 

инициативност и конкретни предложения за финансови средства, които да бъдат 

гласувани от общинския съвет за следващата година. Изпълнението на плановете не би 

могло да случи ако не се предвидят пари в общинския бюджет за следващата година за 

изпълнението на дейностите така, че всичко е в ръцете на общинските съвети за 

интеграция на ромите и тяхното адекватно и навременно предложение за включване на 

разходи в бюджета за следващата година на съответната община. За реализиране на 

Областната стратегия е важно да се реализира нейната динамична част а това са 

Общинските планове за действие , без адекватната им реализация Областната стратегия 

е просто един документ. 

 

По т.3 от дневния ред г-н Андреев изиска информация от членовете за подаване на 

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

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на НССЕИВ.след като такива не бяха 

направени се премина към т.4 от дневния ред 

 

По т.4 от дневния ред г-н Андреев направи предложения за поправка и промяна на 

Правилника за устройство и дейността на ОССЕИВ- Благоевградска област.  

Първото предложение беше за промяна на утвърдения Правилник за устройство и 

дейността  утвърден  със Заповед ОА- РК -491 /28.07.2011г. от Областния управител 

Валери Смиленов, за промяна на номерацията на членове поради допусната техническа 

грешка а именно след Чл.2 е записан чл.5 и след него продължават в поредност до 

последния член. Липсват, като номерация  Чл.3 и Чл.4.Предложението на г-н Андреев 

бе номерацията на  Чл. 5 да промени в Чл.3, Чл.6 да се промени в Чл.4 и т. н до 

изчерпване на членовете в поредна последователност. 

Предложението бе подложено на гласуване и то беше прието единодушно от членовете  

без „против“ и „въздържали се“.  

Второ предложение от г-н Андреев относно промяна на текст в следните членове: 

 

Старо 

ГЛАВА ТРЕТА  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 

Чл. 9. (1) Областния съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на 3 месеца от 

председателя или по искане най-малко на една трета от членовете му.  

 

Ново 

ГЛАВА ТРЕТА  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 

Чл. 6. (1) Областния съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на 6 месеца от 

председателя или по искане най-малко на една трета от членовете му. 

 

Гласуване: за  24 : против 0 : въздържали се 0: 
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Старо  

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И 

ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ 
Чл. 12. (4)  Общинския   съвет   изготвя   тримесечни   отчети   за   своята   

дейност    и   ги предоставя на Областния съвет.  

 

Ново 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И 

ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ 
Чл. 8. (5)  Общинския   съвет   изготвя   шестмесечни   отчети   за   своята   

дейност    и   ги предоставя на Областния съвет.  

 

Гласуване: за 24  : против 0 : въздържали се 0: 

 

 

По т.5 от дневния ред нямаше предложения 

 

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

 

 

 

Секретар на ОССЕИВ Лазар Андреев ………………… 

 

 

 


