ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ

ПРОТОКОЛ № 01 / 08 декември 2016 г.

Във връзка с инициатива за подпомагане на местните власти в изпълнението на
Общинските планове за интеграция на ромите, на 08 декември 2016 г. в голямата
заседателна зала на Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на
Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ)
към Областна администрация Монтана, на което присъстваха:
1. Ивайло Петров – Областен управител на област Монтана, председател на ОССЕИВ;
2. Бойко Благоев – зам. областен управител на област Монтана, зам. председател на
ОССЕИВ;
3. Лорета Ценова – мл. експерт в Областна администрация – Монтана
4. Даниела Табакова –представител на Комисия за защита от дискриминация - Монтана;
5. Иванка Горанова – представител на РОНСК - Монтана;
6. Георги Цеков – представител на РДСП – Монтана;
7. Екатерина Давидова– представител на РУО - Монтана;
8. Петя Кирилова – представител на РЗИ – Монтана;
9. Светланка Иванова – представител на РСЗ – Монтана
10. Мая Райкова – представител на РДСП – Монтана;
11. Калина Филипова – представител на ОД „Земеделие” – Монтана;
12. Валери Белов – представител на община Монтана;
13. Юлия Евгениева – представител на община Берковица;
14. Денис Хилмиев – представител на ОДМВР – Монтана;
15. Асен Найденов – представител на община Бойчиновци;
16. Емилия Попова – представител на РИОСВ - Монтана;
17. Константин Владов – представител на община Якимово;
18. Румяна Динчев – представител на община Медковец;
19. Елка Дойчинова – представител на община Лом;
20. Петър Стефанов – представител на община Вършец;
21. Татяна Кирилова – представител на Фондация „Рома – Лом” – гр. Лом

1.
2.
3.
4.
5.

Лилия Макавеева – ръководител на РОМАКТ;
Камен Макавеев – представител на РОМАКТ;
Роберто Марков – експерт в МТСП
Цонко Цонев – експерт СЕ
Д-р Цветан Петров – МБАЛ – АД, гр. Монтана;

Заместник-областният управител Бойко Благоев откри заседанието на ОССЕИВ като
представи дневния ред, както следва:
1. Представяне на процеса РОМАКТ, подпомагащ местните власти за устойчиво
адресиране на проблеми на население от маргинализирани територии;
2. Представяне на добра практика за използване на подхода Водено от Общността Местно
Развитие (ВОМР) по Програмата за развитие на селските райони за интегрирано
адресиране на нужди и приоритети, свързани с интеграцията на роми и други уязвими
групи;
3. Представяне и обсъждане на възможности за финансиране на Общинските планове за
изпълнение на Национална Стратегия за интеграция на Ромите 2015-2020 ( с фокус върху
обявата за концепции за мерки, насочени към приобщаване на уязвими групи по
интегрирана процедура по схеми „ Социално икономическа интеграция на уязвими групи”,
Компонент 1 на ОПРЧР 2014-2020 г. и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до
образование” на ОПНОИР 2014-2020 г.).
По така предложения дневен ред нямаше направени допълнения.
Преди да започне заседанието по така предложения дневен ред г-н Бойко Благоев
даде думата на д-р Цветан Петров от Отделението по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ
„Д-р Стамен Илиев”АД – Монтана, които запозна присъстващите с изпълнение на
дейностите по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по
туберкулоза”. Той информира участниците в заседанието , че от 12 до 16 декември 2016
г. лекарите от болницата в Монтана ще преглеждат с флурограф /подвижен рентген/
жителите на ромските квартали във Вършец, Лом, Владимирово, Долни Цибър и Дома за
възрастни хора с психични разстройства в с.Говежда. „Чрез кметовете сме създали
предварителна организация за провеждането на превенцията. Разходите се поемат по
Програма на Глобалния фонд за борба с туберкулоза, малария и СПИН, а периодът на
изпълнение е 01.10.2015 г. – 30.09.2018 г.”, заяви д-р Петров. Погрешно е мнението, че от
туберкулоза боледуват само социално слаби или преобладаващо от етническите групи,
население. Това е инфекциозно заболяване, което може да засегне всеки, който няма
достатъчен имунитет, добави д-р Цветан Петров.
Графикът на предстоящите прегледи е както следва:

-

12.12.2016 г., 8.30 ч. – гр. Вършец
13.12.2016 г., 8.30 ч. – с. Владимирово
14.12.2016 г., 8.30 ч. – с. Говежда (Дома за възрастни хора с психични разстройства)
15.12.2016 г., 8.30 ч. – с. Долни Цибър
16.12.2016 г., 8.30 ч. – гр. Лом

По първа точка от дневния ред г-н Благоев даде думата на г-жа Лилия Макавеева от
Асоциация „Интегро“, която е и национален ръководител на програмата, да представи
процеса РОМАКТ, подпомагащ местните власти за устойчиво адресиране на проблеми на
население от маргинализирани територии. В направената презентация г-жа Макавеева
подчерта, че РОМАКТ е единствената европрограма в момента, насочена към ромските
общности. Тя улеснява достъпа до съответните ресурси, включително по-добро
използване на средствата от Европейския съюз.
По втора точка от дневния ред г-жа Лилия Макавеева представи Добра практика за
използване на подхода „Водено от общността местно развитие“ (ВОМР) по Програмата за
развитие на селските райони за интегрирано адресиране на нужди и приоритети, свързани
с интеграцията на роми и други уязвими групи .
По трета точка от дневния ред присъстващите имаха възможността да се запознаят с
възможностите за финансиране на общинските планове за изпълнение на Национална
стратегия за интеграция на ромите 2015 – 2020 г. (с фокус върху обявата за концепции за
мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура по схеми „Социално
икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и „Интегрирани мерки за подобряване
достъпа до образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж” (2014 – 2020 г.).
„Тази схема е един от основните финансови инструменти, по които общините имат
възможност да реализират интегрирани мерки от плановете си за интеграция на ромите”,
заяви г-н Роберто Марков. Той призова представителите на общините в област Монтана
да кандидатстват активно по процедурата, която е с краен срок 15.12.2016
След изчерпване на дневния ред г-н Бойко Благоев закри заседанието.

Съгласувал:
/Ивайло Петров, Областен управител на област Монтана/

Изготвил:

/Лорета Ценова, мл. експерт, Дирекция АКРРДС/

