ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от работна среща с представители на ромския етнос,
проведена на 23 март 2016 г. (сряда), 16.00 часа, кабинет 403б
на Областна администрация Русе
На 23.03.2016 г. (сряда) от 16.00 часа в Зала 1 на Областна администрация - Русе се
проведе работна среща с представители на ромския етнос (Присъствен списък), която беше
открита от г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе и
заместник председател на ОССЕИВ. Той посочи, че целта на срещата е наближаването на
8-ми април – Международeн ден на ромите и е необходимо да се уточни дали ще се проведат
мероприятия за отбелязването му. Всички присъстващи бяха единодушни, че трябва да се
планират съвместни дейности между Областна администрация – Русе, Община – Русе и
неправителствените организации.
Г-н Станчев даде думата на г-н Николай Илиев – заместник председател на
Сдружение „БАХ“ да представи своето виждане за честването на Международния ден на
ромите. Г-н Илиев представи следната:
ПРОГРАМА
за 08.04.2016 г. в Пленарна зала на Община Русе
11,00 - 11,05 – Откриване
11,05 - 11,30 – Прожектиране на документален филм
11,30 - 11,40 – Презентация на тема „8-ми април“
11,40 - 12,00 – Изпълнения на танцов състав „Фламинго“
12,00 - 12,30 – Кетъринг
Г-н Милан Николов предложи към представената програма да се включи и футболен
мач между отборите на Община Русе и кв. Селяметя. Г-н Кирил Ангелов – здравен
медиатор в Община Русе приветства идеята и каза, че ще осигури топки за мача и екипи за
отборите. Г-н Николов отбеляза, че минали години това се е провеждало в спортен комплекс
„Ялта“, който е общинска собственост и не би било пречка отново да бъде там.
Г-жа Вечие Ибрямова – старши експерт в Областна администрация – Русе и
секретар на ОССЕИВ изрази мнение, че не е добре двете събития да са на различни места
тъй като има вероятност голяма част от зрителите от първото – да не отидат на второто
събитие.
Г-н Станчев отправи запитване към присъстващите кой с какво ще може да подпомогне
организацията на цялото мероприятие.
Г-н Тодор Николов – международен представител на Международния ромски съюз
(IRU) отговори, че не може да поеме никакви ангажименти, тъй като има вероятност да не е в
страната.
Г-н Иван Калинов – председател на Сдружение „Национален съюз за защита и
подпомагане на ромите 2001“ сподели, че при осигурен транспорт, той ще може да
организира група роми от Община Две могили като зрители.
Г-н Милан Николов, г-н Кирил Ангелов, г-н Николай Илиев и г-н Паун Илиев здравен медиатор в Община Русе изразиха мнение, че ще съдействат информацията за
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събитията по честването на Международния ден на ромите да достигне до възможно найголям брой потенциални зрители.
Г-н Станчев – попита присъстващите представители на ромския етнос дали биха могли
да подпомогнат финансирането на кетъринга след приключване на мероприятията.
Никой не взе отношение по зададения въпрос, след което заместник областния
управител на област Русе сподели, че след проведен разговор с г-н Ивайло Иванов –
управител на Българо-румънски трансграничен интитут по медиация са решили да
поемат финансирането му.
Г-н Станчев закри срещата като изказа своята благодарност за присъствието и помоли
г-н Кирил Ангелов, г-н Николай Илиев и г-жа Вечие Ибрямова да продължат комуникацията
относно организирането на събитията по телефона.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе
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