РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ВАСИЛ ПАВЛОВ
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОССЕИВ

ПРОТОКОЛ
от
Областен съвт по етническите и интеграционни въпроси

Днес, 22 октомври 2020 г. от 10.00 часа в зала “Струма“, се проведе Областен
съвет по етническите и интеграционни въпроси, на който присъстваха:

Зам.-председател: инж. Васил Павлов – зам. областен управител
Секретар: Марчела Пламенова – ст. експерт “Регионално развитие“

Първолета Александрова – представител от Община Радомир
Десислава Стоянова – представител от Община Радомир
Даниела Владимирова – зам.-кмет на община Земен
Ивайла Касърова – директор на РДСП - Перник
Митко Митков – представител на ОД МВР – Перник
Васил Мариянов – директор РО “НСК“ – Перник
Росен Симеонов – директор на дирекция “Бюро по труда“ – Перник
Явор Чаушев – главен секретар на РЗИ-Перник

Преди откриването на съвета всички присъстващи бяха термометрирани и
попълниха примерен въпросник за скрининг на посетители. Предвид влошената
епидемиологична обстановка ОССЕИВ се проведен в ограничен състав.
Областният

съвет

бе

открит

в

10

часа

от

г-н

Павлов.

Той

приветства

присъстващите с добре дошли и направи пояснение, че е свикан въз основа на приет
план-график на съветите и комисиите на ОА Перник.„ И ще лъде насочен към
епидемиологичната ситуация в областта. Направи прочит на дневния ред:
1. Предприети мерки от институциите относно превенцията от разпространение
на вируса Covid-19 сред ромското население
Докладват присъстващите институции
2. Споделяне на възникнали проблеми сред ромското население
Докладва представител на ромска организация
3. Други въпроси
След което попита присъстващите за добавяне на други точки в дневния ред или
някакви изменения по него. Членовете на съвета нямаха предложения за промени и
се пристъпи към гласуване. Дневният ред бе приет с еднодушно гласуване.
По първа точка “ Предприети мерки от институциите относно превенцията от
разпространение на вируса Covid-19 сред ромското население “, г-н Павлов даде
думата на представителите на общините.
Г-жа Александрова докладва, че в Община Радомир са предприети всички мерки
по спазване на правилата, извършват се редовни дезинфекции, има обезпеченост на
лични предпазни средства. Училищата и детските градини работят. Общинският щаб
се свиква при необходимост. Що се касае до ромското население, здравният
медиатор оказва пълно съдействие, извършват се непрекъснати обходи на лицата,
поставени под карантина, включително и в ромските махали. Направени са PSR
тестове на служители в Общината, няма положителни лица. Също така са направени
тестове и на потребителите на социални услуги в общината. Двама служители на дом
за възрастни са дали положителен тест за Ковид, при тях болестта е протекла
безсимптомно. Към този момент служителите са здрави, след два отрицателни PSR
теста са отново на работа. За всички деца, които не посещават учебни заведения
Община Радомир е изготвила онлайн информационна брошура. В ЦНСТ в с.Дрен, две
деца от ромски произход

са настанени през

месец април, след прекарана

двуседмична карантина. 1 дете от ромски произход отново настанено в ЦНТС, с.Дрен
е претърпяло операция, но след отрицателен PSR тест е върнато в общия жилищен
фонд на услугата. Г-жа Александрова заяви, че всички деца и ученици спазват
мерките. Дневните ценрове в кв.Връба и с.Извор все още не функционират, съгласно
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ограничителните мерки. Община Радомир е организирала конкурс под наслов
„Училище здравей“, в който ентусиазирано са се включили деца и ученици. Предстои
денят на град Радомир, но няма да се организират тържества и програми.
Г-жа

Стоянова

–

здравният

медиатор

от

Община

Радомир

предоставя

информационни брошури, които се раздават на терен в ромските махали. В
общината нямаше и към настоящия момент няма затваряне на ромски махали.
Г-жа Касърова заяви, че служителите от РДСП – Перник продължават да работят
при спазване на мерките. В сферата на социалните услуги обстановката е спокойна.
Настаняванията в Центровете за настаняване от семеен тип са спрени. Има
положителна приемна майка, поставена под карантина. От месец октомври се работи
активно на терен, поради стартирането на отоплителния сезон. Агенциите за СП
обслужват еднакво всички граждани. Няма възникнали проблеми.
Г-н Митков докладва – служителите на ОД на МВР-Перник от началото на
пандемията неспирно извършват ежедневни проверки. Пред СБАЛББ има денонощен
патрул, следящ за спазване на мерките. Има засилен наплив от хора пред Дирекция
„Български документи за самоличност“ и сектор „Пътна полиция“, където се
осъществява непрекъснат контрол за спазване на дистаниця и носене на предпазни
средства. Към този момент няма възникнали проблеми.
Г-н Мариянов – РО „НСК“ Перник изпълнява всички служебни ангажименти, без
прекъсване.

Обслужват

се

всички

граждани.

Извършват

се

инфраструктурни

проверки. Има постъпили жалби, предимно от роми, които се обработват.
Г-жа Владимирова – в община Земен, няма ромско население. 1-2 семейства
работят като дървари и когато има някакви възникнали проблеми активно се
включва здравният медиатор. В Общината няма възникнали проблеми, работи се
усърдно. Спазват се всички мерки, болни служители няма. Има 1 лице под
карантина.
Г-н Симеонов – в Дирекция „Бюро по труда“ за областта има 250 самоопределили
се като „роми, от които 90 са в община Перник, 20 в община Радомир, 134 в община
Трън и 3 в община Земен. Всички програми почти винаги са с насоченост към
ромското население. Ромите знаят правата си. Няма възникнали проблеми.
Г-н

Чаушев

заяви,

че

е

в

постоянна

връзка

със

здравните

медиатори,

предоставени са информационни брошури. Връчват се предписания когато е
необходимо.

Няма

проблеми

сред

ромите.

Той

запозна

присъстващите

с

епидемиологичната справка за деня, а именно:
397 регистрирани случаи с Ковид, за последното денонощие – 23 нови случаи, 151
са активните, 119 са на домашно лечение, 18 са настанени в СБАЛББ, 8 в МБАЛ
„Р.Ангелова“, 3 в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, 230 са излекувани, 14 са починали.
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След като всички присъстващи докладваха за епидемиологичната ситуация в
тяхната област, инж.павлов попита за възникнали въпроси и коментари, но поради
липса на такива той им благодари за присъствието и закри съвета.
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