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П Р О Т О К О Л 

 

Благоевград, 27.03.2014 г. 
 

 

           Днес, 27.03.2014 г. на основание Заповед ОА-РР-72/20.02.2014г.                           

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 за ромите ситуация за 2012-2014 г., за четвъртото 

тримесечие на 2013 г. 

 

2. Представяне и обсъждане на информация от членовете на съвета относно, 

изпълнението на ангажиментите по Националния план за действие и 

международна инициатива „ Десетилетие на ромското включване 2005-

2015 г.“. както и приоритетите заложени в Областната стратегия за 

интегриране на ромите в благоевградска област (2012-2020), за 

четвъртото тримесечие 2013 г. 

 

3. Реализация на проекти и инициативи за четвърто тримесечие на 2013 г., 

свързани с постигане на целите по чл. 2 от Правилника за устройство 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. 

 



 

 

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

Благоевград. 

 

6. Разни. 

 

 

 

На заседанието присъстваха: 

 

1. Костадин Дурчов – Зам. областен управител ОА Благоевград 

 

2. Лазар Андреев – Секретар по ОССЕИВ 

  

3. Румен Орачев – Зам. кмет ОБА Сатовча 

 

4. Димитрина Николова – Зам. Кмет ОБА Струмяни 

 

5. Мария Чинкова – Зам. кмет ОБА Сандански 

 

6. Кирил Рамов – Регионален представите в КЗД 

 

7. Весела Тотева – Специалист в КЗД 

 

8. Александър Тошев – Главен експерт в РИОСВ – Благовград 

 

9. А. Златкова – Главен експерт в РДСП 

 

10. В. Тунтева – Главен екперт в РОНЕК – Благоевград 

 

11. Екатерина Станоева – Старши инспектор в РЗИ – Благоевград 

 

12. Миглена Михайлова – Председател на УС в СНЦ „Лидер“ 

 

13. С. Филипова -  Координатор СНЦ „Лидер – МИРР“ 

 

14. Саша Кирилова – Координатор в ЦМЕДТ „Амалипе“ 

 

 

 

Заседанието бе открито от Заместник Областен управител на област 

Благоевград г-н Костадин Дурчов, който поздрави присъстващите и представи 

дневния ред. 

 

По т. 1 от дневния ред, 
думата бе дадена на г-н Лазар Андреев, Секретар по ОССЕИВ, той 

прикани представители на Съвета от седем общини да представят своите отчети 

за 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 четвърто тримесечие на 2013г. 

Г-жа Димитрина Николова, зам. кмет на ОБА Струмяни, като цяло има 

заетост в общински програми на хората от малцинствата. В сферата на 



 

 

образованието се подпомагат голям брой ученици с изучаване на български език, 

назначени са ресурсни учители, подпомогнати са ученици от етнически 

малцинства с храна, дрехи, учебни пособия. В здравеопазването са проведени 

изследвания на деца, като са насрочени съответните терапии и лечения. 

Поставени са безвъзмездно спирали на жени. Катастрален план е заложен в 

жилищните проекти.  

Г-н Румен Орачев, зам. кмет на ОБА Сатовча, заяви, че условията, в които 

живеят са добри и всички къщи са в регулация. Проблем на общината е , че има 

несемейни двойки, които изоставят децата си и въпреки, че има желаещи, които 

да ги осиновят, родителите им не позволяват, като заявяват, че ще ги отглеждат. 

Няма отпаднали ученици от ромски произход. В проектите по заетост винаги 

има представители от ромски произход.  

Г-жа В. Тунтева, главен инспектор в РОНСК, каза, че има заповеди за 

премахване на ромски жилища, като в с. Марчево, общ. Гърмен са най – много, 

тя се опитва да създаде планова обезпеченост.  

Г-жа С. Филипова , координатор СНЦ „Лидер – МИРР“, попита г-жа 

Тунтева, какъв е техният брой? 

Г-жа Тунтева, главен инспектор в РОНЕК, отговори на въпроса, че не се 

знае точният им брой. 

Г-жа А. Златкова, главен експерт в РДСП, заяви, че Дирекцията 

ежедневно работят с децата от ромски произход, с цел да не отпадат от училище 

и започване на работа, като си съдействат с Бюрото по труда.  

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

техните дейности са свързани с хора от различен произход – студенти и 

гимназисти, работата е насочена към това да пречупим стереотипите и 

предразсъдъците спрямо тях.  Дейността на проект „Младежка толерантност“ е 

свързана с предотвратяване на дискриминацията и ксенофобията. Има проекти, 

свързани със здравеопазване и тяхното развитие.  

Г-жа Екатерина Станоева, старши инспектор в РЗИ – Благоевград, 

отбележи, че благодарение на Министерството на здравеопазването са били 

отпуснати мобилни кабинети, с които са прегледани 500 жени и 500 деца от гр. 

Петрич, гр. Благоевград и с. Микрево. 120 деца са били имунизирани. Работи се 

с младежи по отношение  на ранните бракове, борба с болести и паразити.  

Г-жа С. Филипова, координатор СНЦ „Лидер – МИРР“, като каза, че 

тяхната работа се състои най – вече в обучението на ромите как да бъдат по-

полезни обществото. Сдружението си сътрудничи с местните власти на 

регионално ниво, като работи с почти всички общини, регионални институции и 

медиите. СНЦ „Лидер“ съдейства за изграждането на мобилните кабинети, а 

също така и  административно съдействие на ромите  за подготовка на 

документи. Предвижда се през новата учебна година да започне  проект „Готови 

за училище“ в 240 населени места в страната. Ще бъдат подпомогнати тридесет 

семейства от дванадесет населени места, като им бъдат заплатени таксите за 

детски градини, така ще се  увеличи тяхната посещаемост. Предвижда се, по 

случай празника на ромската общност на 8. 04. 2014 г., със съдействие на център 

„Амалипе“ и Младежки център – Благоевград да се връчат награди на ромски 

младежи, които показват добър пример, формата на наградите е книга. Тя 

помоли присъстващите за съдействие, като предоставят някои награди.  

Г-н Кирил Рамов, регионален представите в КЗД, спомена, че предвид 

спецификата на законодателството не може да информира за изпълнение на 

дейностите. Някои от проблемите са свързани с адресни регистрации и партиди 

от ЧЕЗ и ВиК.  



 

 

По т. 4, от дневния ред,  
Г-н Лазар Андреев, Секретар по ОССЕИВ, заяви, че поради липса на 

кворум, неможе да се гласува и се отлага за следващото заседание.  

По т. 6, от дневния ред,  

Г-н Лазар Андреев, секретар по ОССЕИВ, даде предложение заседанията 

да се провеждат на полугодие, по предложение и на г-н Костадин Дурчов да се 

свикват извънредни заседания при нужда. Той направи още едно предложение, а 

именно да се актуализират общинските планове за действие за 2014 г. 

Г-жа С. Филипова, координатор СНЦ „Лидер – МИРР“, предложи 

общините да кандидатстват по норвежка програма, за да се подпомогнат ромите.  

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“………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


