РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград
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Благоевград, 14.12.2015 г.

Днес, 14.12.2015 г. /понеделник/ от 11:00 часа, в изпълнение на Заповед № ОАРР-1068/07.12.2015 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.
Представяне на общините(тези, които не са представили) на Оперативен
план за действие за изпълнение на интеграционните политики за 2016 г.
2.
Дискусия и предложения за решаване на проблеми, свързани с
предстоящи действия по процедура за премахване на незаконни постройки в Община
Гърмени и настаняване на засегнатите граждани.
3.
Разни.
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.
Румен Орачев – Зам. кмет, Община Сатовча
4.
Христина Шопова – Зам.-кмет, Община Благоевград
5.
Саид Иброш – Зам. кмет, Общ. Гоце Делчев
6.
Кирил Рамов – Регионален представител на КЗД
7.
Станислава Поповска – Директор, ДРСЗ Благоевград
8.
Зорница Органджиева – Зам.-кмет, Община Сандански
9. Бианка Равначка - Старши експерт РЗИ Благоевград
10. Миглена Михайлова – Председател на УС в СНЦ „ЛИДЕР“
11. Александър Илков – РИО Благоевград, Старши експерт
12. Мая Стоицева –Община Банско, Началник отдел „Хуманитарни дейности“.
13. Александър Гошев – РИОСВ – Благоевград, Гл. експерт „Регистри“
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14. гл. инспектор Димитър Ичев – ОД на МВР – Благоевград, Отдел „ОП“
15. Валентин Стоичков – Зам.-кмет, Община Кресна
16. Минка Капитанова - Кмет, Община Гърмен
17.
инж. Стиляна Ерделска – Директор, Дирекция АКРРДС, Областна
администрация Благоевград.
18.
Румен Боянин - Зам.-кмет, Община Хаджидимово
19.
Евгения Георгиева - Зам.-кмет, Община Симитли.
20.
Даниела Петрова – Община Якоруда, Административен фронт офис
21.
Станка Михова – РДСП Благоевград, Главен експерт.
22.
Никола Петков – СНССЕИВ, Главен експерт.
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, като накратко беше представен Оперативен план за действие за изпълнение на
интеграционните политики за 2016 г. на Община Благоевград от зам.-кмета Шопова.
Общините, които до този момент не бяха представили планове за действие за
изпълнение на интеграционните политики за 2016 г. представиха такива или проекти,
които до края на календарната година ще бъдат приети от общинските съвети.
Г-жа Капитанова – Кмет на Община Гърмен, говори за необходимостта от
финансиране на дейности за изготвяне на регулация и кадастър. Каза, че ще бъде
изготвена Кадастрална карта и след това ПУБ, но за целта е необходимо
съфинансиране, защото средствата от бюджета на Община Гърмен не са достатъчни и
няма начин да се справят сами в тази ситуация.
Проблемите са комплексни и има опасност и в други населени места да
възникнат сходни ситуации. В Гърмен има 29 броя терени закупени от лица, които имат
незаконни постройки, но е необходимо да се направи общ ПУБ, защото те не са в
състояние да се справят с документацията сами и общината ще се постарае да ги
улесни, като вариантите са да се направи общ устройствен план или с отстъпено право
на строеж, или с предлагане за закупуване на желаещите.
По втора точка от дневния ред: „Дискусия и предложения за решаване на
проблеми, свързани с предстоящи действия по процедура за премахване на незаконни
постройки в Община Гърмени и настаняване на засегнатите граждани.“ бяха
представени проучванията на областния управите по отношение на финансиране от
Швейцарската и Норвежката програми.
Бе докладвано, че на този етап по Швейцарската програма от 2014 г. до 2019 г.
всички средства по програмата са договорени (мерките са затворени), но е възможно за
един следващ период да се отправи предложение за предвиждане на средства, за които
да кандидатстват общините за решаване на подобни проблеми. По Норвежката
програма ситуацията е сходна до 2017 г. мерките са затворени. Създаване на МИГ на
един следващ етап, също е вариант, може да се работи по линия на социалната
проблематика и Министерство на земеделието и да бъдат вкарани в Програмата за
селските райони.
На територията на областта 912 роми са включени по програми, а през
следващата календарна година ще стартира нова схема „Мотивиране на неграмотни,
ограмотяване и осигуряване на заетост“, като Комисията по заетост ще разпределя
броя, по необходимост, съобщи г-жа Поповска.
В заключение Областният управител каза, че: „За решаване на проблемите,
свързани с предстоящите действия за премахване на незаконни постройки и
настаняване на засегнатите граждани, основният двигател да сме ние, общините, НПО-
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та и хората. Този въпрос трябва да се реши кардинално, защото останалите общини не
са застраховани от възникване на подобни проблеми, затова е необходимо да
предприемем адекватни мерки, които да се прилагат и в бъдеще“.
От страна на членовете на Комисията по заетост излязоха следните
предложения:
1. Миглена Михайлова – Председател на УС в СНЦ „ЛИДЕР“ – Поради
липсата на опит е необходимо да се насочим към организации, които да ни
помогнат в това отношение. В тази връзка, предлагам да излезем с концепция
до „Тръст за социална алтернатива“, която да ангажира и двете страни,
защото те не са в състояние да ни финансират на 100%.
2. Никола Петков – СНССЕИВ предложи, областният управител да предприеме
действия за включване по линия на социалната проблематика в Програмата
за развитие на селските райони.
Г-жа Михайлова пое ангажимент за подготовка на среща, в случай че Тръст за
социална алтернатива“ е в състояние да подкрепи финансово Община Гърмен.
Решения:
1. Да се включат повече НПО в работата на съвета.
Гласували: 23
За: 23

Против: 0

Въздържали се: 0

2. Да се предвиди кръгла маса за проблемите на ромите.
Гласували: 23
За: 23

Против: 0

Въздържали се: 0

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

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.
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