УТВЪРДИЛ:

(П)
ИВЕЛИН СТАТЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И
ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ

ПРОТОКОЛ № 1
Заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни
въпроси
гр. Силистра, 27.06.2017 г.

Днес, 27.06.2017 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по
етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ).
Областният управител г-н Ивелин Статев, който е и председател на Съвета, приветства присъстващите и направи проверка на кворума. Присъстват 19 от общо 26 члена на ОССЕИВ или техни представители. При наличието на необходимия кворум по чл.
8, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОССЕИВ, г-н Статев откри заседанието, като представи г-н Огнян Станчев – председател на СНЦ „Феникс-Разград“
– гост на заседанието.
Г-н Ивелин Статев отбеляза, че с поканата за заседанието на всеки член на Съвета
е изпратен и проект за дневен ред. Правилникът дава възможност на членовете да правят предложения за промени и допълнения към дневния ред преди заседанието, като и
на самото заседание. Постъпило е предложение от д-р Теодора Начева – директор на
РЗИ Силистра, което е включено в проекта за дневен ред. След като не постъпиха други
предложения, г-н Статев предложи да се гласува следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Областния съвет
за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.
Докладва: г-н Ивелин Статев – председател на Съвета.
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2. Обсъждане на необходимостта от здравен медиатор в общините и предприетите
действия от съответната община за назначаване на такива лица.
Докладва: д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра.
3. Представяне на партньорски проект на СНЦ „Феникс-Разград“ и ЦМЕДТ „Амалипе“ Велико Търново по Програма „Мост към бизнеса“, финансиран от Институт „Отворено общество“ – София.
Докладва: г-н Огнян Станчев – председател на СНЦ „Феникс-Разград“.
4. Други.
След явно гласуване, с 19 гласа „за“; 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“,
на основание чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на ОССЕИВ, Съветът
РЕШИ:
Приема дневния ред.
По т. 1 от дневния ред г-н Ивелин Статев изложи предложенията за промяна в
Правилника за организацията и дейността на ОССЕИВ:
1. Чл. 4, ал. 1 става „ОССЕИВ се състои от председател, заместник-председател,
секретар и членове“.
2. Чл. 4, ал. 3 става „Заместник-председател е заместник областен управител“.
3. Чл. 4, ал. 5, т. 2 става „Ръководителите на следните териториални звена на централната изпълнителна власт в областта: Регионално управление на образованието (РУО); Регионална здравна инспекция (РЗИ); Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ); териториалния отдел на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК); Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ); Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП); Отдел „Статистически изследвания“ към Териториалното статистическо бюро - Север; Областна дирекция на МВР (ОД на МВР); Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) и други звена,
имащи отношение към дейността на ОССЕИВ“.
4. Чл. 8 се допълва с:
ал. 7 По преценка на председателя, или когато обективни обстоятелства налагат
това, Областният съвет може да приема решения неприсъствено, с протокол,
към който се прилага проекта на решение.
ал. 8 Решението е прието, ако е подкрепено без забележки от 50% + 1 от членовете на съвета, чрез изпращане на одобрително становище.
ал. 9 Ако решението не бъде прието, въпросът се разглежда на редовно заседание на Съвета.
5. Чл. 10 става „Заместник-председателят подпомага дейността на председателя и
го замества в негово отсъствие“.
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Г- н Ивелин Статев призова присъстващите към коментари, мнения и въпроси по
така направените предложения. Такива не постъпиха и той предложи предложенията да
се гласуват.
След явно гласуване, с 19 гласа „за“; 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, на
основание чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на ОССЕИВ, Съветът
РЕШИ:
Приема промените в Правилника за организацията и дейността на ОССЕИВ.
По т. 2 от дневния ред г-н Ивелин Статев даде думата на д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра да мотивира необходимостта от здравен медиатор на територията на всяка община.
Д-р Теодора Начева обясни, че няма да обосновава необходимостта, защото всяка
община е запозната с позицията на здравния медиатор. Моделът на здравния медиатор
в България е въведен през 2001 г., а през 2007 г. е създадена Национална мрежа на
здравните медиатори (НМЗМ), като те се назначават на работа в общините чрез делегиран бюджет, приета е и длъжностна характеристика, според която здравният медиатор
осигурява връзка между уязвимите малцинствени общности и здравните и социалните
служби. Д-р Начева представи справка от сайта на НМЗМ, според която на територията
на област Силистра здравен медиатор има назначен само в община Главиница. Тя изрази мнение, че останалите общини може би са преценили, че нямат необходимост. Д-р
Начева разясни накратко условията за кандидатстване, изискванията към кандидатите,
като посочи, че повече информация общините могат да получат от сайта на НМЗМ. Тя
поиска от представителите на общините да споделят своите съображения за това, че не
са обявявали конкурси и не са назначили здравен медиатор.
Г-н Асен Христов – представител на ромска общност от общ. Дулово, подкрепи д-р
Начева в твърденията за необходимостта от здравен медиатор във всяка община. Той
подчерта ползите от позицията, като връзка между населението и институциите.
Г-жа Денка Михайлова – заместник-кмет на община Силистра, изрази несъгласие
с твърдението на д-р Начева, че общините не са предприели никакви действия за назначаване на здравен медиатор. Тя обясни, че община Силистра е провела конкурс, като
първия път са се явили петима кандидати, от които до интервю е допуснат един, който
на по-късен етап се е отказал, а втория път не са се явили кандидати, след което бройката за здравен медиатор им е била отнета.
Д-р Теодора Начева се извини, тъй като не е била запозната с тази информация. Тя
подчерта, че има изискване в конкурсната комисия да има представител на РЗИ.
Г-жа Денка Михайлова обясни, че представител на РЗИ е бил поканен за участие в
комисията.
Д-р Теодора Начева призова отново общините да се запознаят с условията за кандидатстване в сайта на НМЗМ. Тя заяви, че е присъствала на много национални форуми, в които половината от участниците са здравни медиатори, а останалата половина –
представители от РЗИ и е впечатлена от добрата връзка и сериозната помощ, която
оказват здравните медиатори в различни сфери – здравни и социални дейности, закрила
на детето и др. Д-р Начева фиксира и друг проблем – малкият брой общопрактикуващи
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лекари на територията на област Силистра – 57 при необходимост от 75, като заяви, че
по този начин се затруднява достъпа до лекарска помощ, както и имунизацията на населението. Тя сподели, че в РЗИ имат опит с проведени имунизационни кампании, в
които са се справили благодарение на съдействието на кметовете на населените места,
но това би било много по-лесно с помощта на здравен медиатор.
Г-н Асен Христов отбеляза, че се изисква образователен ценз за кандидатите за
здравен медиатор, което спира голяма част от желаещите.
Д-р Теодора Начева обясни, че се изисква наличие на средно образование. Тя още
веднъж призова общините да се запознаят с условията и да предприемат действия по
назначаване на здравни медиатори.
Г-н Ивелин Статев допълни, че общините могат да получат съдействие от РЗИ при
желание за заявяване на позицията здравен медиатор, след което призова към въпроси и
коментари. Такива не последваха и се премина към следващата точка от дневния ред.
По т. 3 от дневния ред г-н Ивелин Статев даде думата на г-н Огнян Станчев да
представи проекта си.
Г-н Огнян Станчев представи накратко дейността на СНЦ „Феникс-Разград“ – регистрирано по Закона за юридически те лица с нестопанска цел и вписано в Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към
Министерство на правосъдието. Сферите на дейност на Сдружението са образование,
култура, здравеопазване, социални дейности. Г-н Станчев подчерта, че Сдружението си
партнира успешно с органите на местната и централната власт, с различни неправителствени организации и граждански сдружения. Целта на екипа от професионалисти и
експерти е да бъдат полезни на по-голяма част от населението. Програмата „Мост към
бизнеса“ е финансира от Институт „Отворено общество“, като СНЦ „Феникс-Разград“ е
партньор на ЦМДТ „Амалипе“ Велико Търново. Като партньор, Сдружението развива
своята дейност на територията на три области – Силистра, Разград и Русе. Неговата
роля е да селектира достъпа на младежи до обучения и професионално консултиране.
Целевата група по проекта е млади роми на възраст от 18 до 35 год., завършили средно
или висше образование. Работата, към която се насочват е съобразена с придобитата от
тях специалност. Г-н Станчев заяви, че Програмата „Мост към бизнеса“ е гаранция за
недопускане на дискриминация при кандидатстване за свободни работни позиции.
Кандидатите преминават през обучение, свързано с писане на автобиография и мотивационно писмо, явяване на интервю, запознаване с длъжността, за която кандидатстват.
Списъкът с работодатели предварително се селектира и успоредно с интервютата на
кандидатите, Институт „Отворено общество“ провежда разговори с потенциалните работодатели.
Г-жа Денка Михайлова попита къде се провеждат обученията и интервютата.
Г-н Огнян Станчев отговори, че обученията и интервютата се провеждат на територията на общината, в която има най-голям брой кандидати.
Г-жа Денка Михайлова се поинтересува каква част от разходите се заплащат по
проекта.
Г-н Огнян Станчев обясни, че по проекта се поемат транспортните разходи и разходите за нощувки на кандидатите.
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Г-жа Милена Перчемлиева – директор на Дирекция „Бюро по труда“ Силистра,
попита къде се подават заявленията за кандидатстване.
Г-н Огнян Станчев отговори, че кандидатстването е изцяло онлайн с попълване на
електронен формуляр на сайта на Програма „Мост към бизнеса“, като уточни, че в полето за получена информация се отбелязва регион Шумен. Г-н Станчев направи още
едно важно уточнение, че срокът за кандидатстване е удължен до 15 юли 2017 г.
Г-н Ивелин Статев благодари на г-н Станчев за представянето на проекта и призова присъстващите за въпроси и коментари. Такива не последваха.
По т. 4 от дневния ред г-н Ивелин Статев даде думата на всички членове на Съвета да изразят мнения, коментари и предложения по обсъжданите и други теми.
Г-жа Габриела Миткова – началник на Регионално управление на образованието
Силистра, изрази своето притеснение от факта, че съществува риск от отпадане на ученици от училище за следващата учебна година. Около 90 ученика на територията на
областта не са подали заявление за включване в класирането. Директорите на училища
алармират, че при проведени разговори със семействата, те заявяват, че не желаят децата им да продължат образованието си. Тя обясни, че е изпратила писмо до кметовете на
общини с молба за съдействие, като до началото на следващата седмица ще им изпрати
и списъците с имената на учениците в риск от отпадане. Г-жа Миткова подчерта, че
държи случаите да бъдат проверени със съдействието на кметовете на населените места, социални работници и медиатори.
Г-н Асен Христов обясни, че учениците от ромски произход не желаят да продължат образованието си след завършване на основната степен, защото това е едно от условията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. За голяма част от тях това е единствената мотивация да завършат основна степен
на образование.
Г-жа Габриела Миткова изрази съжаление, че това е така и уточни, че измежду тези лица има такива, които нямат навършени 16 год. и подлежат на задължително обучение. Тя призова да се проверят случаите и да се вземат мерки, за да няма отпаднали
ученици през следващата учебна година.
Г-н Ивелин Статев попита дали има предложения за конкретни мерки.
Г-жа Габриела Миткова отговори, че кметовете на общини ще решат какви мерки
и действия да предприемат, съгласно правомощията им.
Г-н Ивелин Статев изрази готовност за съдействие, като заяви, че писмата до кметовете на общини ще бъдат изпратени чрез областния управител, като ще им бъде изискана обратна информация за мерките и действията, които са предприели за решаване на
поставения проблем. Той призова присъстващите за други предложения, но такива не
постъпиха.
Поради изчерпване на точките от дневния ред, г-н Ивелин Статев закри заседанието, като благодари на присъстващите за активното участие.

Според приложените присъствени списъци, които са неразделна част от протокола,
на заседанието присъстваха следните членове на Съвета или техни представители:
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1. Г-н Ивелин Статев – областен управител и председател на ОССЕИВ.
2. Г-н Стоян Бонев – зам. областен управител и зам.-председател на ОССЕИВ.
3. Г-жа Елка Михайлова – мл. експерт в дирекция АКРРДС, секретар на ОССЕИВ.
4. Г-н Карани Кадир – ст. спец., община Дулово.
5. Г-жа Милена Перчемлиева – директор на Дирекция „Бюро по труда“ Силистра.
6. Д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра.
7. Г-жа Мария Илиева – зам.-кмет на община Ситово.
8. Г-жа Анка Атанасова – директор на ОУ „Отец Паисий“ с. Ст. Караджа.
9. Г-жа Мюмюне Хаккъ – нач. отдел „Хуманитарни дейности, община Главиница.
10. Г-жа Мария Пенева – Отдел „Статистически изследвания“ Силистра.
11. Г-жа Стефка Жекова – секретар на общ. Алфатар.
12. Г-н Асен Христов – представител на ромска общност, общ. Дулово.
13. Г-н Шенер Али – представител на ромска общност, общ. Кайнарджа.
14. Г-жа Денка Михайлова – зам.-кмет на общ. Силистра.
15. Г-жа Екатерина Тодорова – председател на „Арменска общност“.
16. Г-жа Керанка Ангелова – КПД „Родно Лудогорие“.
17. Г-жа Габриела Миткова – началник на РУО Силистра.
18. Г-жа Галина Георгиева – СНЦ „Мост Медия – С“.
19. Г-жа Мая Димитрова – директор на РДСП Силистра.

Председател: (П)
(Ивелин Статев – областен управител)

Секретар:

(П)
(Елка Михайлова – младши експерт)
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