Областен съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционните въпроси-Силистра
ПРОТОКОЛ
от 12 юни 2012 г., гр. Силистра
Днес, 12 юни (вторник) 2012 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Областна
администрация се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /ОССЕИВ/ към областния управител при следния
Дневен ред:
1. Приемане на Правилник за структурата, организацията и дейността на ОССЕИВ.
2. Представяне на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и задачите пред местните власти за реализиране на целите и
принципите на Общия комуникационен план на стратегията.
3. Обсъждане и приемане на Плана за действие на Област Силистра за периода
2012-2014 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и на „Десетилетие на ромското включване 2005-2015
г.“ и предстоящите задачи пред ОССЕИВ, регионалните звена на държавната власт и
общинските власти за тяхното осъществяване.
4. Обсъждане и приемане на система за управление на интеграционния процес в
Област Силистра за периода 2012-2014 г.
На заседанието присъстваха 21 от членовете на Областния съвет и то съгласно
чл. 8, ал. 3 от Правилника Съвета се проведе редовно.
Заседанието беше открито от г-н Николай Димов – Областен управител и председател на ОССЕИВ.
По ПЪРВА точка от дневния ред членовете на ОСКО приеха с единодушие
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за сътрудничество по
етнически и интеграционните въпроси /ОССЕ-ИВ/ към областния управител.
По ВТОРА точка от дневния ред областният управител посочи, че с Решение на
Народното събрание от 1 март 2012 г. Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012-2020 г. вече е официален програмен документ на
страната. Той припомни, че стратегията като проект вече е обсъждана на заседание на
Областния съвет за СЕИВ още на 9 ноември 2011 г., но поради актуализиране състава
на Съвета на това заседание е необходимо отново да се припомнят някои важни изисквания на стратегията.
След това той предостави думата на г-н Ахмед Ахмед – член на Секретариата на
Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
/НССЕИВ/, който говори по някои практически въпроси за осъществяване на приоритетите, целите и задачите на стратегията по места.
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По ТРЕТА точка от дневния ред Румен Липков – главен експерт в Областта
администрация и секретар на ОССЕИВ поясни на членовете на Съвета някои важни
моменти относно изготвянето на Плана за действие на Област Силистра за периода
2012-2014 г. за изпълнение на Националната стратегия. Този план стриктно следва целите, задачите и дейностите на националния План за действие.
Членовете на ОССЕИВ единодушно приеха Плана за действие на Област Силистра за периода 2012-2014 г.
По ЧЕТВЪРТА точка от дневния ред Румен Липков поясни смисъла и целесъобразността на предложената на Съвета Система за управление на интеграционния
процес в Област Силистра за периода 2012-2014 г. за изпълнение на Националната
стратегия.
Членовете на ОССЕИВ единодушно приеха Системата за управление на интеграционния процес.
Денка Михайлова – заместник-кмет на община Силистра изложи проблема с
лошото заплащане (минимална работна заплата) на здравните медиатори, поради което
не могат да се наберат кандидати за конкурсите. Тя посочи, че след два организирани
конкурса в община Силистра не е назначен медиатор поради липса на кандидати.
Ахмед Ахмед обеща да проучи въпроса и да го постави за решаване пред
НССЕИВ.
С това дневния ред беше изчерпан и г-н Николай Димов закри заседанието.
Секретар на ОССЕИВ:
Румен Липков – главен експерт /П/
Председател на ОССЕИВ:
Николай Димов – Областен управител /П/
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