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П Р О Т О К О Л  

 

Благоевград, 24.02.2016 г. 

 

 

 

Днес, 24.02.2016 г. /сряда/ от 14:00 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР-

79/18.02.2015 г. на Областния управител на Област с административен център 

Благоевград, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе 

заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси при следния дневен ред: 

1. Отчет – доклад за 2015 г.  

2. Добри практики и партньорства между местните власти и гражданските 

организации. 

3. Разни.  

 

 

На заседанието присъстваха: 

 

1. Бисер Михайлов - Областен управител на област с административен 

център Благоевград, Председател на ОССЕИВ. 

2. Асим Адемов – Заместник областен управител на област с 

административен център Благоевград 

3. Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС, Областна 

администрация Благоевград, Секретар на ОССЕИВ. 

4. Катя Кирилова – Здравен медиатор, Община Благоевград 

5. Саид Иброш – Зам.-кмет,  Община Гоце Делчев 

6. Костадин Харисков – Младежки медиатор, Общ. Гоце Делчев 

7. Кирил Рамов – Регионален представител на КЗД 

8. Светлана Ковачка – Началник сектор „ПМКК“, ДРСЗ Благоевград 

9. Зорница Органджиева – Зам.-кмет, Община Сандански 

10. Екатерина Станоева - Старши експерт РЗИ Благоевград 

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

12. Ивайло Златанов – Началник, РИО Благоевград 

13. Александър Мацурев – Зам.-кмет, Община Банско,  

14. Александър Гошев – РИОСВ – Благоевград, Гл. експерт „Регистри“ 
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15. гл. инспектор Димитър Ичев – ОД на МВР – Благоевград, Отдел „ОП“ 

16. Василка Драчева – Главен специалист, Община Кресна 

17. Мустафа Улан – Зам.-кмет, Община Гърмен 

18. инж. Стиляна Ерделска – Директор, Дирекция АКРРДС, Областна 

администрация Благоевград. 

19. Венцислав Гърменов- Зам.-кмет, Община Разлог 

20. Славка Шаркова – Секретар ОССЕИВ - Разлог 

21. Евгения Георгиева - Зам.-кмет, Община Симитли. 

22. Магдалена Богданова – Зам.-кмет, Община Якоруда,  

23. Виктория Харалампиева – Юрисконсулт, РДСП Благоевград. 

24. Диана Петкова – Старши експерт, Община Струмяни. 

25. Емилия Илиева – Началник отдел, ТСБ Югозапад 

26. Владимир Хаджийски – Директор, Дирекция „АПФСДЧР“, ОД 

„Земеделие“ – Благоевград 

27. Антоанета Ефтимова - Здравен медиатор, Община Благоевград 

 

Заседанието бе открито от Председателя на съвета г-н Бисер Михайлов, който 

поздрави присъстващите, представи дневния ред и извърши проверка за кворум на 

заседанието. След направената проверка беше установено, че присъстващите членове 

са достатъчно за гласуване на Годишния мониторингов доклад за 2015 г. на 

Стратегията на Област Благоевград за интегриране на ромите 2012 - 2020 г. 

Заседанието продължи по предварително зададения дневен ред, като бе направена 

презентация на доклада от експерта в Областна администрация Благоевград. 

Приложение 1 - Годишен мониторингов доклад за 2015 г.  

Областният управител предложи за гласуване Годишния мониторингов доклад 

за 2015 г.  

Гласуваха 24 членове на Областния съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси. 

 

Решение: 1 

  

1. Приемане на Годишен мониторингов доклад за 2015 г. на Стратегията на 

Област Благоевград за интегриране на ромите 2012 - 2020 г.. 

 

Гласували: 24 

 

За: 26           Против: 0  Въздържали се: 0 

 

 

По втора точка от дневния ред: „Добри практики и партньорства между 

местните власти и гражданските организации“, говори г-жа Миглена Михайлова за 

работата на неправителствените организации на територията на областта и напредъка в 

интеграцията на деца от маргинализирани групи и сходни на тях. 

Като добър пример бе представено: Подпомагане на ромски семейства, а именно 

осигуряване на средства за заплащане на детските градини и осигуряване на редовно 

посещение на децата. По този начин се осъществява интеграция в ранна детска възраст. 

Госпожа Михайлова говори и за стипендиантски програми, по които се обучават 

студенти в Югозападен университет. Особено внимание бе обърнато на работата на 

здравните медиатори на територията на областта, като добър пример за работа в 

затворени общности и възможността да се работи от вътре.  



 

3/3 

Медиаторите са членове на общността, професионалисти, които се ползват от 

доверието на ромските и маргинални групи, а по този начин се подобрява  

комуникацията и се повишават резултатите от работата им.  

Членовете на съвета изслушаха примерите на двама от здравните медиатори, 

които работят в Община Благоевград и бяха впечатлени от резултатите, които са 

постигнали при разясняване и повишаване на здравните знания и информираност на 

ромското население. Работа със семейства за придобиване на здравни умения и 

повишаване на тяхната активност при търсене на здравни услуги. Медико – социална 

работа с ромските жени и девойки – семейно планиране, здравно-просветна дейност. 

По програма „Мисията възможна” от Българска агенция за семейно планиране се 

правят изследвания за болести предавани по полов път и при нужда се покрива 

лечението за Хепатит, провеждане на гинекологични прегледи /поставени на 40 жени 

от ромски произход за 2015 година в Благоевград/ , поставяне на спирали, провеждане 

на беседи за полово предавани инфекции. Поставят се планови имунизации на деца и 

възрастни, извършват се профилактични прегледи, разглеждат се казуси от 

индивидуален характер / напр. консултация, подготовка на документи за ТЕЛК/ 

 

Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието бе закрито. 

 

 
 


