ПРОТОКОЛ № 3
от заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси на област Ловеч, проведено на 19.07.2011 г.

Днес 19.07.2011 г. в зала 101 на Областна администрация Ловеч се проведе
заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси /ОССЕИВ/ в област Ловеч.
Присъстваха представители на ТСБ – Ловеч, РЗИ, РИО на МОМН, РДСП –
Ловеч, ОД „Полиция” – Ловеч, ОА и общините Ловеч, Луковит, Летница, Троян и
Угърчин съгласно приложения присъствен лист.
Г-н Пламен Огнянов – Зам. областен управител откри заседанието, приветства
участниците с добре дошли и предложи следния дневен ред:
1. Информация за работата на общинските администрации по етническите и
интеграционни въпроси
2. Приемане правила за работата на Областен съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси
3. Други
С 12 гласа “за”, без “против” и “въздържали се” , предложения дневен ред беше
приет.
Г-н Огнянов постави въпроса за създаването на общински съвети по етнически
и интеграционни въпроси, къде и как работят и даде думата по т.1 на г-жа Върбанова.
Г-жа Върбанова представи обобщена информация за областта събрана във
връзка с писма № 03.10-55/26.05.2011 г. и № 03.10-55/06.06.2011 г. на администрацията
на Министерския съвет, от която става ясно, че община Априлци няма учреден такъв
съвет, поради липса на население от други етнически групи, а община Луковит имат
създадена комисия по етнически и демографски проблеми към ОбС.
Създаването на общинските съвети за сътрудничество по етнически и
интеграционни въпроси е регламентирано с приемането на постановление №92 на
Министерски съвет от 7 април 2011 г.
В общините Ловеч и Летница са реализирани проекти с граждански
организации и НПО с цел интеграция на децата от ромски произход.
Г-жа Мая Василева предостави информация относно предстоящите схеми по
Оперативна програма „Регионално развитие”.
Тя посочи, че схемата не изисква съфинансиране от общините и дава
възможност за подобряване на жизнената среда в малцинствени райони. Общата
стойност на средствата е 15 000 000 лв., поради което тя смята, че са крайно
недостатъчни за решаване на проблемите в общините.
Община Ловеч е в подготовка за изработване на проектно предложение, което
касае живеещите в общежитието в кв. Гозница и в местността „Синан тепе”.
При реализиране на проекти по оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” проблемите за общините са свързани и с изискването за устойчивост в
рамките на пет години.
Г-н Огнянов постави въпроса на представителите от общинските
администрации за необходимостта от сформиране на общински съвети за
сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.
Г-н Недко Гергански обясни, че в община Угърчин нямат сформиран такъв
съвет поради липсата на регистрирани организации, които да представляват тези групи.
Г-н Емил Емилов заяви, че в община Луковит такъв съвет вече работи.

Г-н Огнянов даде предложение, ако въпросите по точка 1 са изчерпани да се
премине на т.2 . приемане на.
Г-н Мариян Балев предложи в чл.5 ал.3 от Правила за работата на Областен
съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси да се изпише пълното
наименование на регистъра.
Г-жа Мая Василева предложи да се направи регистър на областно ниво.
Г-н Огнянов предложи след като са изчерпани въпросите свързани с правилата
да се премине към гласуване.
С 12 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” ОССЕИВ

РЕШИ:
Приема Правила за организацията и дейността на ОССЕИВ на област Ловеч.
По т. 3 „други”, Г-жа Върбанова повдигна въпроса, за работата на здравните
медиатори такъв има само в община Ловеч и предвид населението и в другите общини
има нужда от здравни медиатори.
Д-р Соколовска от РЗИ гр. Ловеч – Ние приветстваме тази идея, срещаме
голяма помощ и улеснение от страна на здравните медиатори. Имаме разбирането на
здравния медиатор Ловеч. Необходимо е те да бъдат обучени от страна на здравното
образование.
Г-жа Мая Василева сподели, че от Министерство на финансите са свалени
бройките за здравен медиатор. От друга страна ниското заплащане, липсата на средства
за комуникации, телефон, облекло и др. не са стимул за работа. Във връзка с
обучението за здравен медиатор миналата година е имало такова, с продължителност 3
месеца – такса 800 лв. Тези средства не са били предвидени в бюджета на общината, а
тази година, когато са осигурени няма предвидено обучение.
Г-н Райко Райков от РИО предложи да се даде възможност за финансиране от
друга страна, а не само от общините.
Г-жа Мая Василева предложи да се вземе решение за изготвяне на единно
становище, и да се направи предложение към Националния съвет по етнически и
интеграционни въпроси, да се предвидят бройки за здравни медиатори към общините
като делегирана държавна дейност, което беше подкрепено от присъстващите.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Протоколирал:
/ В. Христова /

Председател:
/ Пламен Огнянов /

