Протокол
от проведено заседание на ОССЕИВ на област Благоевград
ОДОБРИЛ:
КОСТАДИН ХАДЖИГАЕВ
Областен управител
на област с административен
център Благоевград

Днес на 04.12.2012г. от 11.00 часа в конферентна зала на Областна
администрация Благоевград се проведе заседание на ОССЕИВ на област
Благоевград.
Секретарят на ОССЕИВ г-н Андреев, извърши поименна проверка на
присъстващите членове за да се установи дали има кворум.
Проверката показа, че присъстват 23-ма души – членове и техни
представители (приложение присъствен списък) и има кворум на
заседанието, което го прави редовно.
Заседанието бе открито от г-н Андреев, с приветствие към членовете на
съвета и журналистите, след което обяви следния дневен ред.
1. Обсъждане и уточнения за изготвяне на Областна стратегия 2012 –
2020г. за български граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
2. Обсъждане и уточнения за изготвяне на общински планове за
действие за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2012-2014 г.
3. Създаване на работна група за изготвяне на Областна стратегия за
интегриране на ромите (2012-2020г.).
4. Създаване работна група за координация между областната
експертна група и общинските експертни групи при изготвяне на Областна
стратегия 2012 – 2020г. и общински планове за действие за интегриране на
ромите и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация за 2012-2014 г.
5.Разни.
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Думата бе дадена на председателя на ОССЕИВ и Областен управител г-н
Костадин Хаджигаев, който запозна присъстващите с целите на
заседанието.
Костадин Хаджигаев - Целта на заседанието е да обсъдим изготвянето
на Областна стратегия 2012 – 2020г. за български граждани от ромски
произход.
Като участник в работна среща на НССЕИВ проведена на 15.11.2012г., с
другите областни управители във връзка с процеса на областно планиране
в съответствие с Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите 2012-2020г.,
се запознах със следната
информация:
 Има изготвени методически указания за областно планиране от
НССЕИВ, а резултатите са: изготвена Областна стратегия за
интеграция на ромите на Софийска област, която е пилотна за
България и Общински планове за действие на пилотните общини
Ихтиман, Долна баня и Сливница, които се явяват част от
стратегията.
 Националната стратегия на Република България за интегриране на
ромите 2012-2020 се прие от Народното събрание с Решение от 1
март 2012 г. (Държавен вестник, бр. 23 от 13 март 2012 г.)
Република България е единствената страна от ЕС, която прие
стратегическия документ за интеграция на ромите с решение на
висшия орган на държавна власт в една демократична държава,
какъвто е парламентът.
 Планът за действие към стратегията е структуриран за
изпълнение в два периода: 2012 - 2014 и до 2014 - 2020 г. Първият
период се покрива изцяло от Националния план за действие по
инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015".
 По официалните данни от преброяването през 2011 г.,
оповестени от Националния статистически институт, ромите
остават третата по големина етническа група в България. Като
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роми са се самоопределили 325343 души или 4.9% от българските
граждани, а на територията на Благоевградска област са 9 739.
 В изпълнение на целите на НССЕИВ до края на 2012 г., следва да се
осъществи областно планиране – всяка област да изготви
областна стратегия, а всички общини, на територията на
областта – общински планове за действие.Областното планиране
следва да обхване цели, задачи и мерки, отнасящи се до българските
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
 Областният управител утвърждава областната стратегията
след съгласуване с Областния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси.
ЦЕЛИ:
- Ефективност на предприетите действия и оптимизиране на
използването на ресурсите
(финансови
и
човешки
ресурси,
материална база и социална инфраструктура);
- Развитие на междусекторното сътрудничество и взаимодействие за
намиране на устойчиви решения за стимулиране на социалното
включване на уязвимите етнически общности и маргинализираннте
групи във всяка област и всяка община.
- Планиране на дейности, обхващащи територията на цялата област
или на две или повече общини, които да решават специфични проблеми
на маргинализирани етнически групи и изключени етнически общности,
които надхвърлят възможностите на отделните общини.
- Съответствие
на
предприетите
действия
с
реалните
потребности на маргинализираните групи;
Думата взе отново секретарят на съвета г-н Андреев, като запозна
присъстващите със следната информация.
Националната Стратегия Република България за Интеграция Ромите е
приета от Народното събрание с Решение от 1 март 2012 г. /обн. ДВ,
бр.21 от 13.03.2012 г./. Тя обхваща 6 приоритетни области на
интеграционната политика: образование; здравеопазване; жилищни
условия; заетост; върховенство на закона и недискриминация; култура и
медии. Планът за действие към Стратегията е структуриран за
изпълнение в два периода: 2012-2014 и 2014-2020.
В изпълнение на целите на НСРБИР до 20 януари 2013 г. трябва да се
осъществи областно планиране – всяка област да изготви областна
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стратегия, а всички общини на територията на съответната област –
общински планове за действие. Областното планиране обхваща цели,
задачи и мерки, отнасящи се до български граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на
ромите ситуация. Общинските планове следва да се базират на
съответен анализ на потребностите и спецификите на местните
общности. Те се приемат от съответните общински съвети, като това
следва да стане до края на месец януари 2013. Така целият пакет
документи, състоящ се от Областна стратегия за интегриране на
ромите с общинските планове за действие /приложения към нея/, се
съгласуват от ОССЕИВ и утвърждават от областния управител. В тази
връзка на заседанието на Областния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционни въпроси – Благоевград, ще се представят
целите, задачите и механизма на областното планиране и и ще бъде
разгледана организацията на съвместната работа. Ще уточним и
съставът на Областния оперативен екип с неговите функции, задачи и
сроковете, които трябва да се спазят.
Думата бе дадена от председателя на секретаря Лазар Андреев
- Целта на днешното заседание, е създаване на работна група за
изготвяне на Областна стратегия за интегриране на ромите (20122020г.),както и да се дадат насоки на общините за изготвяне на
Общински планове за действие 2012-2014г.

МЕТОДОЛОГИЯ
Изготвяне на Областна стратегия
Създаване Областен експертен екип, които да изготви
Областна
стратегия за интеграция на ромите. Областният експертен екип
отговаря за процеса по изготвянето на областната стратегия и
координира изготвянето на общинските планове за действие.Областният
експертен екип представя изготвената областната стратегия на
ОССЕИВ за одобрение и след това на областния
управител за
утвърждаване. В състава на Областния експертен екип влизат
представител на Областната управа, секретарят на Областния съвет по
етнически и интеграционни въпроси, експерти на териториалните
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структури на държавните институции; представител на местнобазирани структури на централната власт; представители на местните
общности, НПО и граждански инициативни групи. Областното планиране
обхваща цели, задачи и мерки, отнасящи се до български граждани от
ромски произход, съгласно Националната стратегия на Република
България за интегриране на ромите (2012- 2020).

Изготвяне на общински план за действие
Спазването на структурата на Плана за действие към НСРБИР
е_задължително!
Методически указания
1. Създаване на Общински оперативен екип
На общинско ниво, със заповед на кмета, се създава Общински
оперативен екип.
Общинският оперативен екип отговаря за процеса по изготвянето на
общинския план за действие.
Коорднцаионно-информационна среща
При стартирането на процеса на областното планиране се
предвижда координационно-информационна среща на кмета, с
председателя на общинския съвет, териториалните структури на
държавните институции; с местно базираните структури на
централната власт; с НПО и гражданско-инициативните групи.
Препоръчително е координационно, - информационната среша да се
състои в рамките на заседание на Общинския съвет за
сътрудничество по етни етническите и интеграционните въпроси.
На срещата: се представят целите, задачите и механизма на
областното планиране и се уточнява организацията на съвместната
работа; представя се Общинският оперативен екип с неговите функции
и задачи, фиксират се сроковете и се изяснят формите и начините на
комуникация между областния екип и всички заинтересовани страни.
Процесът на изготвяне на общинския план за действие
приключва с провеждането на заключителна среща, свикана от
Общинския оперативен екип.
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На срещата се докладва за приключилия процес на изготвяне на
общинския план за действие.
2.Структура и съдържание на общинския план за действие
Общинският план за действие трябва да се придържа към
структурата и съдържанието на Плана за действие за изпълнение на
Националната стратегия на Република България за интегриране на
ромите (2012- 2020) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г."
и да съдържа конкретно разписани мерки, изведени от «Анализ на
ситуацията в общината», както и да отчита заложените мерки в
общинските планове за развитие на всяка община.Към всяка мярка се
изписва конкретна дейност извършител срок и финансиране. Планът
следва да бъде изключително конкретен и детайлизиран, отчитащ
местната конкретика и нужди, с подробен финансов разчет, за
приоритетите, като задължително се предвидят средства в общинския
бюджет за финансиране дейности по приоритетите „Образование" ,
“Здравеопазване" , “Жилищни условия“, “Заетост и социално включване“,
„Върховенство на закона и недискриминация“, “Култура и медии“.
За всяка дейност специално да бъде отбелязано каква част от
необходимата сума общината ще финансира със собствени средства, за
каква част ще са необходими допълнителни средства и как се предвижда
те да бъдат набавени.
Подробният финансов разчет е изключително важен, най вече с оглед
бъдещото планиране за следващия програмен период на фондовете на ЕС
2014-2020 г.
Лазар Андреев
Преминаване към точка 3 и точка 4 от дневния ред.
За целта ще се издаде Заповед на Областния управител, с която ще се
създаде Областен експертен екип и се определят задълженията му, за
изготвяне на Областна стратегия за интегриране на ромите (20122020г.)
Съставът и задълженията на Областния експертен екип ще се
определят от Костадин Хаджигаев – председател на ОССЕИВ и
Областен управител на Област с административен център Благоевград,
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с цел по оперативна и целенасочена работа за изпълнение на
поставените цели.
1- во
Експертите трябва да бъдат подадени до 10.12.2012г. от следните
директори и членове на ОССЕИВ:
Румяна Петкова - Директор на Регионална дирекция „Социално
подпомагане"
• Д-р Огнян Чилев — Директор на Регионална здравна инспекция
• Ивайло Златанов - Началник на Регионален инспекторат по
образованието
• Ангел Георгиев - Директор на Регионална инспекция по околната
среда и водите
• Васил Точев - Началник на Регионална дирекция за национален
строителен контрол
• Станислава Поповска - Директор на Дирекция „Регионална
служба по заетостта"
• Емилия Илиева - Директор на Териториално статистическо бюро
• Георги Костов - в.н.д. Директор на Областна дирекция на МВР
• Кирил Укев - Областна дирекция „Земеделие"
• Кирил Рамов — Регионален представител на Комисията за
защита от дискриминация
• Миглена Михайлова - Председател на сдружение „ЛИДЕР Местни инициативи за развитие и равнопоставеност4*,
за работа по съответните приоритети:
„Образование"
„ Здравеопазване"
„ Жилищни условия“
“ Заетост и социално включване“
„Върховенство на закона и недискриминация“
„Култура и медии“
2-ро
Областен експертен екип ще проведе първа работна среща в
Конферентната зала на Областна администрация Благоевград на
12.12.2012г. от 10.00 часа, където ще получи методически указания за
работа от секретаря на ОССЕИВ Лазар Андреев.
3-то
Областната стратегия трябва да бъде изготвена до 25.01.2013г. и
гласувана от ОССЕИВ.
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4-то
Областната стратегия трябва да бъде предадена за утвърждаване на
Областния управител за до 02.02.2013.
5- то
Координацията между Областен експертен екип и Общинските
оперативни екипи за паралелно изготвяне на Областна стратегия и
Общинските планове за действие ще се осъществява от Лазар Андреев
и координаторите на Общинските оперативни екипи.

Лазар Андреев – Ще се изготви писмо от Областния управител, с което
да се уведомят кметовете на общините от необходимостта за
изготвяне на общински планове за действие състав на работна група за
изготвяне Общински планове за действие за интегриране на ромите и
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на
ромите ситуация за 2012-2014 г.
Лазар Андреев запозна присъстващите с предложението на г-н
Хаджигаев - за определяне на координатори и дати за предоставяне на
информация относно изготвянето на Общинските планове за действие.
1-во За координатори между Общинските оперативни екипи с Областен
експертен екип и отговорници за изготвяне на Общински планове за
действие за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2012-2014 г.
следните членове на ОССЕИВ:
1.
Жанета Жикова – Заместник-кмет на Община Благоевград
2.
Карамфил Джембазки – Заместник-кмет на Община Белица
3.
Александър Мацурев – Заместник-кмет на Община Банско
4.
Саид Иброш – Заместник-кмет на Община Гоце Делчев
5.
Минка Капитанова – Заместник-кмет на Община Гърмен
6.
Георги Иванов – Заместник-кмет на Община Кресна
7.
Заместник-кмет на Община Петрич
8.
Венцислав Гърменов – Заместник-кмет на Община Разлог
9.
Мария Чинкова-Стаматова – Заместник-кмет на Община
Сандански
10. Илхан Карагьозов — Заместник-кмет на Община Сатовча
11. Евгения Георгиева – Заместник-кмет на Община Симитли
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12. Димитрина Николова – Заместник-кмет на Община Струмяни
13. Румен Боянин – Заместник-кмет на Община Хаджидимово
14. Цветанка Карапетрова – Заместник-кмет на Община
Якоруда
2-ро
Общинските оперативни екипи трябва да започнат работа
10.12.2012г.

до

3-то
Общинският план за действие трябва да бъде изготвен до 15.01.2013г. и
гласуван от Общинския съвет на съответната община.
4-то
Общинският план за действие трябва да бъде гласуван до 20.01.2013г. от
ОССЕИВ.
5-то
Общинският план за действие и Областната стратегия трябва да бъдат
предадени за утвърждаване на Областния управител за до 28.01.2013.
6-то
Координацията между Общинските оперативни екипи и Областен
експертен екип за паралелно изготвяне на Областна стратегия и
Общинските планове за действие ще се осъществява от Лазар Андреев и
координаторите на Общинските оперативни екипи.
След предоставяне на информацията на присъстващите членове се даде
възможност за въпроси и мнения относно точка 3 и 4 от дневни ред.
Въпрос от Мария Чинкова Зам. Кмет на Сандански.
- След като имаме изготвена общинска стратегия за 2012г., как да
накараме общинските съветници да гласуват нещо което е
свързано с изминалата година, при положение че трябва да се
изготви Общински план за действие за 2012-2014г.
Отговор от председателя на съвета г-н Хаджигаев.
- Имате право няма, как да се иска гласуване на нещо в края на
годината при положени, е че то е гласувано вече веднъж на сесия.
Отговор на въпроса направи и Лазар Андреев
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- Г-жо Чинкова след, като имате изготвен план за действие за
2012г. няма да ви се налага да го изготвяте отново, а да изготвите
за 2013 г. и 2014 г. и да го включите към тях с период 2012-2014г.
Въпрос от Миглена Михайлова, Председател на сдружение „ ЛИДЕР “
- Искам да попитам ако направените предложения от общините за
План за действие се предоставят за гласуване от ОССЕИВ, ще
могат ли да бъдат променяни.
Отговор от председателя на съвета г-н Хаджигаев.
- Добре е тези неща да се направят още в самото начало преди
самото гласуване на Общинските съвети относно приемането на
Плановете за действие за 2012-2014г.
Въпрос от Мария Чинкова Зам. Кмет на Сандански.
- Средствата по оперативна програма могат ли да се заложат в
общинските Плановете за действие за 2012-2014г.
Отговор от Диана Атанасова - Главен секретар на Областна
администрация Благоевград
- Не само средствата които са предвидени в бюджета а да се
предвиждат и тези по оперативните програми които да бъдат
включени, защото едно от условията за кандидатстване на
проекти е те да бъдат заложени в тях.
Въпрос от Миглена Михайлова, Председател на сдружение „ ЛИДЕР “
- Възможно ли е да се включат и представители на медиите в
Областен експертен екип и Общинските оперативни екипи
Отговор от председателя на съвета г-н Хаджигаев.
- Да добро предложение ще бъде заложено и ще включим
представители на медиите в Областния експертен екип
Отговор на въпроса направи и Лазар Андреев
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- В Областния експертен екип можем да включим представители на
медиите но за Общинските оперативни, кой да влезе си решава
кмета на общината.
След направените коментари по въпроси от точки 3 и 4, нямаше
възражения от членовете на ОССЕИВ, поради което не се наложи
допълване и изменения на така направените предложения от председателя
на ОССЕИВ г-н Хаджигаев.
След изчерпване на дневния ред, секретарят г-н Андреев закри
заседанието.
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