РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ВАСИЛ ПАВЛОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОССЕИВ

ПРОТОКОЛ
от
Областен съвт по етническите и интеграционни въпроси

Днес, 3 декември 2019 г. от 14.00 часа в зала “Струма“, се проведе
Областен

съвет

по

етническите

и

интеграционни

въпроси,

на

присъстваха:

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

Стефан Кръстев – зам.-кмет на община Перник
Мария Добревска – зам.-кмет на община Брезник
Надежда Димитрова – представител на община Перник
Първолета Александрова – представител на община Радомир
Ваня Коконова – началник на РУО - Перник
Спаска Тонева – представител на РУО – Перник
Славея Гарова – представител на РЗИ – Перник
Мая Симеонова – началник ОСИ- Перник
Митко Митков – представител на ОД МВР – Перник
Васил Мариянов – директор РД “НСК“ – Перник

който

Методи Стоилов – председател на РО “Купате“
Любчо Харалампиев – представител на Ромска организация
Росен Симеонов – директор на дирекция “Бюро по труда“ – Перник
Красимира Василева – представител на РДСП - Перник

Областният съвет бе открит в 14 часа от г-н Павлов. Той приветства
присъстващите с добре дошли и направи пояснение, че е съветът е назначен
съгласно Заповед №РД-95/26.11.2019 г. и свикан въз основа на приет планграфик на съветите и комисиите на ОА Перник. Направи прочит на дневния
ред:
1. Извършени дейности през 2019 г. по общинските планове за действие
за подкрепа на интеграционните политики
2. Набелязване

на

мерки

и

предложения

за

подобряване

на

интеграционните политики за предстоящата година
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 единодушно гласуване.
По първа точка “Извършени дейности през 2019 г. по общинските
планове за действие за подкрепа на интеграционните политики“, г-н Павлов
даде думата на представителите на общините.
Г-жа Надежда Димитрова представи обобщена информация относно
извършените дейности по общинския план за интеграционните политики на
община Перник, следвайки основните шест приоритета – Здравеопазване,
Образование,

Заетост,

Жилищни

условия,

Върховенство

на

закона

и

недескриминация, Култура и медии. Обърна внимание на назначаването на
втори медиатор в община Перник, който се включва активно в помощ на
ромското население. Също така заяви, че община Перник изпълнява две
превантивни програми с цел подобряване качеството и начина на живот.
По

приоритет

Образование

г-жа

Димитрова

каза,

че

основния

принцип, който община Перник следва е обхващане и връщане на учениците
в училище и работата по Механизма дава доста добри резултати.
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Г-жа Първолета Александрова, също запозна подробно присъстващите
с дейностите по общинския план за интеграционните политики на община
Радомир, като наблегна на следните приоритети:
Образование – полагат се максимални усилия за всяко дете и ученик.
Докладва за дейностите и учебния процес в училищата. Учениците се
занимават с най-различни извънкласни дейности, няма необхванати деца на
територията на общината. 60 са посетените адреса, на територията на
общината екипите за обхват по Механизма са 11 на брой.
Здравеопазване

– здравният

медиатор се включва активно

при

превенцията на бременните жени, във всяко едно учебно заведение има
лекарски кабинет, всички деца и ученици са ваксинирани. Здравният
медиатор

работи

изключително

усърдно

и

извършва

непрекъснати

профилактики. На територията на община Радомир има един Център за
настаняване от семеен тип в село Дрен. Добре се работи с РЗИ и с дирекция
“Бюро по трудо“. Една от мотивациите към младите хора е регистрация в
“Бюро по трудо“, както и развиването на читалищата и културната дейност.
Г-жа Александрова запозна комисията с две оперативни програми, които
община Радомир изпълнява и които са много успешни

„Развитие на

човешките ресурси“ и „Наука и образование“.
Г-жа Мария Добревска, поясни че общинският план е изготвен за
ромското

население

и

граждани

в

уязвимо

социално-икономическо

положение и е изпълнен съгласно всички заложени мерки и принципи. Г-жа
Добревска запозна подробно присъстващите с всички приоритети. Отбеляза,
че

проектът,

изключитено

изпълняван
полезен,

тъй

в

община
като

в

Брезник
него

са

“Красива
се

България„

включили

8

е

роми,

идентифицирани като трайно безработни. На територията на община Брезник
има един здравен медиатор, който работи активно с ромското население.
С тези подробни доклади 1 точка от дневния ред бе изчерпана.
По втора точка – “Набелязване на мерки и предложения за подобряване на
интеграционните политики за предстоящата година“, г-н Павлов даде думата
на г-жа Коконова, която заяви, че РУО – Перник работи изключително добре
по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст. Тя обяви, че от началото на учебната
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година има обявена кампания за назначаване на здравни медиатори в
училищата

и

апелира

към

присъстващите

да

разпространят

тази

информация, за да може повече хора да се включат в нея. Поясни също така,
че

стартира

програма

„Десегрегация

на

училищата“.

Тази

политика

предотвратява това едни училища да бъдат нежелани и целият район около
тях да се превърне в нежелан. Г-жа Коконова също така заяви, че голям
проблем е непосещаването на деца в детски градини поради неплатени
такси.
По трета точка от дневния ред – “Други, г-н Павлов даде думата на г-н
Стоилов, който обяви пред приъстващите, че всяка година се изготвя доклад
за състоянието на ромите и през предстоящата година ще го предостави и на
Областна администрация, за сведение. Обърна се към представителте на
община Перник с молба да бъде включен съдебен заседател от ромски
произход в съдебните заседания. Също така изрази своето възмущение от
състоянието на ромските жилища в кв.“Васил Левски“.
Г-н Павлов се включи, пояснявайки че за разрешаването на даден
проблем трябва да бъдат представени набор от документи на съответните
компетентни органи, за да се предприемат необходимите действия.
След което попита присъстващите има ли нещо друго за дискутиране, но
поради липса на въпроси и коментари той им благодари за присъствието,
пожела светли празници и закри съвета.
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