РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

УТВЪРЖДАВАМ: (п)
БИСЕР МИХАЙЛОВ
Областен управител на област с
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Благоевград, 07.04.2015 г.

Днес, 07.04.2015 г. /вторник/ от 12:00 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР396/24.03.2015 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 2014 г. – Миглена Бачева
2.
8 април – Международен ден на ромите /ромски химн, ромски флаг и т.
н./– Сдружение „Л.И.Д.Е.Р“.
3.
Разни.
4.
Церемония по награждаване на ученици от ромски произход за отличен и
много добър успех. /13:00 часа на 7 април 2015 г. – допълнително ще получите
информация за залата/.
На заседанието присъстваха:
1.
Бисер Михайлов - Областен управител на област с административен
център Благоевград, Председател на ОССЕИВ.
2.
Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС, Областна
администрация Благоевград, Секретар на ОССЕИВ.
3.
Емил Станков – Секретар, Община Сатовча
4.
Венцислав Гърменов – Зам.-кмет, Община Разлог
5.
Саид Иброш – Зам. кмет, Общ. Гоце Делчев
6.
Кирил Рамов – Регионален представител на КЗД
7.
Станислава Поповска – Директор, ДРСЗ Благоевград
2700 Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 9
тел.: +359 (73) 88 14 01, факс: +359 (73) 88 14 03
E-mail: Info@bl.government.bg
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8.
Мария Чинкова – Зам.-кмет, Община Сандански
9.
Атанаска Златкова - Гл. експерт РДСП Благоевград
10.
Васил Точев – РОНСК – Благоевград
11.
Екатерина Станоева- Експерт РЗИ Благоевград
12.
Миглена Михайлова – Председател на УС в СНЦ „ЛИДЕР“
13.
Камелия Димитрова – РИО Благоевград, Старши експерт
14.
Александър Мацурев –Община Банско, Зам.-кмет.
15.
Йордан Златински – Директор ОКСДЗ, Община Петрич
16.
Владимир Хаджийски – Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград,
Директор, Дирекция АПФСДЧР
17.
Александър Гошев – РИОСВ – Благоевград, Гл. експерт „Регистри“
18.
Емил Секулов – ОД на МВР – Благоевград, Полицейски инспектор
19.
Емилия Илиева – Териториално статистическо бюро – Югозапад,
Началник отдел
20.
инж. Георги Иванов – Зам.-кмет, Община Кресна
21.
Сабит Гагъм – Зам.-кмет, Община Белица
22.
Саид Иброш - Зам.-кмет, Община Гоце Делчев
23.
Рефат Атипов - Зам.-кмет, Община Гърмен
24.
инж. Стиляна Ерделска – Директор, Дирекция АКРРДС, Областна
администрация 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 кворум. Заседанието продължи по предварително зададения дневен
ред.
Поради ангажимента на г-жа Михайлова с Церемонията по награждаване на
ученици от ромски произход за отличен и много добър успех се наложи промяна на
поредността на точките от дневния ред.
8 април – Международен ден на ромите /ромски химн, ромски флаг
Председателят на УС в СНЦ „Л.И.Д.Е.Р“ запозна присъстващите с възникването
и историята на Международен ден на ромите - 8 април, през далечната 1971 г. в
Лондон, химна „Джелем Джелем“ и символиката на флага – 16 спици (на колело),
символ на пътя на ромите от Индия до Европа. Тя подчерта и ролята на тяхната
инициатива в живота на подрастващите от ромски произход. Сподели, че това е начин
за преодоляване и разрешаване на проблемите свързани с отпадане на някои ученици от
училище, възможност да се даде гласност на успеваемостта на учениците, да се
поощрят за успешното им представяне в училище и да бъдат пример за общността.
Отчет – доклад за 2014 г.
Думата взе г-жа Бачева, тя представи отчета за 2014 г., като обобщи
информацията от предоставените общински отчети за 2014г.,тносно изпълнението на
Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на
ромското включване 2005-2015 г.“ и Областната стратегия за интеграция на ромите
2012-2020 г. за 2014 г., Ви информирам за работата на териториалните звена на
изпълнителната власт и общините на територията на Област Благоевград.
Регионална дирекция „Социално подпомагане“ работи в тясно сътрудничество с
общините. В Благоевград са назначени един Главен специалист „Етнически и
интеграционни въпроси“, двама здравни медиатори и двама образователни посредници.
Те консултират и подкрепят деца и семейства в риск по въпроси свързани с
образователни потребности, риск от отпадане от училище и проблеми от здравен
характер. Подпомагат лица и деца със специални потребности. Насочват нуждаещите
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се към ползване на социални услуги и информират ромската общност по всички
въпроси, свързани с действащото законодателство.
През 2014 г. в общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча стартира
заетост по Програми – НПОСПОЗ и ОПРЧР, Проект „Подкрепа за заетост – Общини“ и
Проект „Шанс за работа“, като част от лицата, включени в програмите са от ромски
произход. Стартира Проект „Здравен медиатор“, който е насочен към ромската
общност, като са включени и безработни лица от нея. По Проект „И аз имам семейство“
за четири деца е предприета мярка – настаняване в приемно семейство.
В Дирекция „Социално подпомагане“ – Гоце Делчев, за периода, са постъпили
три сигнала, уведомяващи за случаи на малолетни и непълнолетни бременни и родилки
от ромски произход, за които са предприети мерки по ЗЗД. В същата Дирекция са
постъпили и 6 (шест) сигнала за деца от ромски произход, застрашени (риск) от
отпадане от училище. След проведени консултации с децата и родителите не се е
наложило отваряне на работа по случай и учениците посещават редовно училище.
От тук и огромната отговорност на Регионален инспекторат по образованието
за създаването на толерантна и мултиетническа среда в българското училище.
РИО – Благоевград организира и провежда индивидуални работни срещи с
директори на училища с висок процент на ученици от ромски произход, за решаване на
конкретни проблеми. Инспекторатът реализира проверки и проследява реализирането и
прилагането на различни форми и програми за създаване на толерантна мултиетническа
среда в училище. В проверените училища е създадена действаща система за
непрекъсната квалификация на педагогическия персонал, като можем да отбележим, че
голяма част от учителите са преминали курсове за подготовка за работа в
мултикултурна и мултиетническа среда и обучение по „андрагогика“. Темата за
проблемите, свързани с обучението на ученици билингви, присъства в плановете на
методическите обединения.
Продължава реализацията на мероприятия, свързани с активното ангажиране на
децата в редица училищни тържества, конкурси, състезания и извънкласни форми.
Осъществяват се ритмични срещи и разговори с родители, за да се изтъкнат
предимствата от обучението при равни условия и активното участие в училищния
живот, включително с посредничеството на социални медиатори (също и от ромски
произход), за излизане от съществуващата социална среда и продължаване на
образованието.
РИО – Благоевград продължи реализацията на дейностите от третия етап на
Проект „Нов шанс за успех“, който връща възрастните в училище, за да получат след
това нов шанс за приобщаване на пазара на труда. В рамките на реализиране на Проект
„Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца“ по ОПРЧР
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ бяха
назначени 17 помощник-учители (продължителност 1 година) в Община Благоевград,
чийто дейности са насочени за подпомагане на интеграцията на ромските ученици.
Огромно влияние и труд полагат служителите на Регионална здравна инспекция
– Благоевград, които провеждат беседи, лекции, разговори, прожекции на филми и
разяснителни кампании на територията на Област Благоевград.
Периодично се провеждат беседи от здравни специалисти и медиатори за
вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с
алкохол, употреба на наркотични вещества, хипертония и за предимствата на
здравословния начин на живот (обхваща 234 лица от 12 до 30 години).
Във всички общини на територията на областта се работи за подобряване на
жилищните условия, включително и на прилежащата инфраструктура, уреждане на
въпросите със собствеността на терените и незаконното строителство. До 31.12.2014 г.
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са сключени договори за продажба на имоти (29 броя) на граждани от кв.
„Кремиковци“, с. Гърмен, Община Гърмен (ромска общност).
През периода м. януари – м. декември 2014 година в инициатива “Повишаване
конкурентоспособността на ромите на пазара на труда” са включени 1215 лица от
регистрираните в Дирекции “Бюро по труда” роми от Благоевградска област – ДБТ –
Благоевград, Разлог, Гоце Делчев, Сандански и Петрич. От тях 989 лица са участвали в
повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработните роми, като
мотивация за активно търсене на работа са преминали 570 лица, а професионална
ориентация – 362 лица. На 552 лица от ромската общност, регистрирани като
безработни, търсещи работа в дирекции “Бюро по труда” от Благоевградска област е
осигурена подходяща заетост. По Национална програма ,,ОСПОЗ” са започнали работа
–127 роми, в насърчителни мерки по ЗНЗ – 2 лица и включени в Оперативна програма
,, Развитие на човешките ресурси” – 74 лица. Предвид ниското образователно и
квалификационно равнище на лицата от ромския етнос, различните програми за заетост
най-често са единствената възможност за трудовата им реализация. Най-силно е
участието им в НП “ОСПОЗ”, поради ниските изисквания на работодателите по
отношение на тяхното образование и квалификация при разкриване на работни места в
общополезни дейности, в дейности с траен характер или в дейности с почасов
измерител. След стартирането на схема “Развитие” на ОП „Развитие на човешките
ресурси”, обучението и осигуряването на заетост е добра алтернатива за голяма част от
ромското население.
През изминалата година на територията на Благоевградска област се изпълняват
и дейности, предвидени в Национална програма “Активиране на неактивни лица”,
които се реализират в една дирекции “Бюро по труда” Петрич – работи един ромски
медиатор. Същият осъществява контакти и подпомага неактивните лица от ромски
произход, регистрирани като безработни за активно поведение на пазара на труда, с цел
тяхната трудова реализация. През отчетния период са проведени 8 информационни
кампании с неактивни лица “Ела и се регистрирай в ДБТ”, на които са присъствали 125
лица. Проведени са 140 индивидуални неформални срещи с неактивни лица и 13
групови срещи. Общо са присъствали 161 неактивни лица. Проведени са 21 срещи с
местни организации, в които са взели участие 22 институции. На проведените срещи са
участвали представители на 2 Неправителствена организация, на 5 организации на
социалните партньори, на 15 работодателски организации. На срещите са коментирани
възможностите и проблемите при наемане на работа на работници от ромската общност
и бъдещи съвместни действия за устройването им в заетост.
Представителите на институциите са запознати с програмите за заетост и
насърчителните мерки за заетост и обучение по реда на Закона за насърчаване на
заетостта, подходящи за лица без образование и квалификация, както и с параметрите
на схема “Подкрепа за заетост” на Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси”. Проведени са и 18 бр. срещи с работодатели за предлагане кандидатури на
неактивни лица от ромски произход за участие в програмата „Активиране на неактивни
лица”. В резултат от проведените индивидуални и групови срещи с неактивните лица в
ДБТ от област Благоевград са се регистрирали 218 лица, като 8 са намерили своята
реализация на пазара на труда. Проблемите при изпълнение на дейностите по НП
“Активиране на неактивни лица” са свързани с липсата на образование сред ромското
население, както и липсата на необходимата квалификация, изискваща се за обявените
свободни работни места.
Определените лица съдействат за информиране, мотивация и подбор на
неграмотни или с ниска грамотност лица за включване в обучение за ограмотяване или
за класове от прогимназиалния етап.
Разни.
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Бяха повдигнати следните въпроси:
Детския труд.
Проблемите в образованието сред ученици от ромски произход.
Отговорността на родителите – да поемат отговорност родители от ромски
произход за собствените си деца.
Да се работи по изработване на методика за предотвратяване на проблемите.
Да са равни хората в неравностойно положение – не само роми но и от другите
етноси.
Борбата с детската и друга престъпност – да се информират, че имат и
задължения, а не само права.
Да се наблегне на обучение сред общността, че имат задължения.
Мобилизация във всички сфери – не здравният медиатор да обучава за да се
научи, как да „цака“ държавата.
Отговорностите на родителите.
Проблема с ранните женитби и раждания.
Осигуряване на образователни медиатори.
Предложения:
1. Да се включат повече НПО в работата на съвета.
2. Да се предвиди кръгла маса за проблемите на ромите.
3. Да се избере тематична работна група, която да направи анализ на тема:
Защо не се постигат резултати.
Решения:
1. Да се включат повече НПО в работата на съвета.
2. Да се предвиди кръгла маса за проблемите на ромите.
3. Да се избере тематична работна група, която да направи анализ на тема:
Защо не се постигат резултати.
Гласували: 23
За: 23

Против: 0

Въздържали се: 0

Церемония по награждаване на ученици от ромски произход за отличен и
много добър успех.
Присъстващите членове на Областния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси се отправиха към Зала „22 септември“, за да уважат
церемонията и да връчат грамоти на учениците с отличен и много добър успех.
Секретар на ОССЕИВ
Миглена Бачева (п)
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