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

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Областния обществен съвет за социално включване на хората с
увреждания в област Русе
01.03.2017 г., зала „Свети Георги” на Областна администрация Русе
Заседанието на Областния обществен съвет за социално включване на хората с
увреждания в област Русе (Съвет) беше председателствано от г-н Росен Миланов –
заместник областен управител на област Русе. Присъстваха 25 от 48 членове.
Г-н Миланов откри заседанието и предложи за гласуване следния проект на
дневен ред, приет единодушно:
1. Обсъждане резултатите от проведено анкетно проучване относно
възможностите на хората с увреждания за упражняване правото им на глас.
Докладва: Пенка Попова – началник на отдел в Областна администрация Русе
2. Възможности за финансиране на проектни предложения.
Докладва: Камелия Златанова – управител на Областен информационен
център Русе
3. Разни.
Докладват: членовете на Съвета
По първа точка г-жа Попова представи информация, съдържаща се в доклад
относно нагласите и предпочитанията на хората с увреждания в област Русе при
упражняване правото им на глас (Приложение 1). Бяха изведени препоръки, чието
изпълнение ще доведе до улесняване достъпа на хората с увреждания до урните за
гласуване. За внасяне на разяснения относно регламентираните в Изборния кодекс
права на хората с увреждания, думата беше дадена на г-жа Десислава Дивчева –
секретар на Районната избирателна комисия. Тя обясни, че възможностите са следните:
- Гласуване с подвижна урна. За целта е необходимо в срок до 11.03.2017 г. да
се подаде заявление в зала 1 на Община Русе, към което да се приложи копие от
решението на ТЕЛК. Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на
Районната избирателна комисия на адрес https://rik19.cik.bg/ns2017 или да бъде
получено от информационния център на Областна администрация, намиращ се в
сградата на Община Русе. Необходимият брой заявления за сформиране на подвижна
секционна избирателна комисия е 10. В срок до 20.03.2017 г. може да се подаде
заявление за гласуване към вече сформирана подвижна секционна комисия;
- Осигуряване на достъпна среда до определени, обособени за хора с
увреждания, секции. Предстои да бъде издаден списък на тези секции, който ще бъде
разпространен чрез медиите, публикуван на официалните страници на Районната
избирателна комисия и Областна администрация, както и изпратен на сдруженията на и
за хора с увреждания. Гласоподавателят на място попълва декларация, че няма да
гласува в друга избирателна секция;
- Гласуване с придружител, за което не е необходимо да се представя ТЕЛК.
Решението за допускане на придружител се взема от секционната избирателна комисия.
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Постъпи въпрос от г-жа Маргарита Събева – председател на Фондация
„Приятелска подкрепа“ относно достъпността до мястото за гласуване в ОУ „Никола
Обретенов“. Според г-жа Събева ако бъде отворен допълнителен вход, достъпът ще е
възможен. Г-жа Дивчева отговори, е Община Русе има ангажимент да определи
секциите, които са достъпни за лица с увреждания. Този списък се публикува на сайта
на Районната избирателна комисия, Община Русе и Областна администрация, но не
може да се носи отговорност колко бързо медиите ще разпространят информацията.
Постъпи въпрос от г-жа Валентина Николаева – регионален представител на
Комисията за защита от дискриминация до колко е миродавно проведеното изследване.
Г-жа Попова обясни методиката за провеждане на анкетата и че няма претенция за
представителност. Ясно е, че има проблем на някои места и е добре да се вземат мерки.
Г-жа Николаева уточни, че е получавала информация от Общините за възможностите за
гласуване на хора с увреждания, от което е видно, че Кметовете изпълняват
задълженията си.
По първа точка бяха гласувани и приети единодушно следните решения:
1. Настоящият доклад да се изпрати на Районната избирателна комисия и на
кметовете на общини за сведение и предприемане на мерки по тяхна преценка за
подобряване достъпа на хората с увреждания до избирателните урни.
Срок: 07.03.2017 г.
Отговорник: Председателят на Съвета
2. Председателите на сдруженията на и за хора с увреждания да популяризират
възможностите за оказване на съдействие и да проучат какви са конкретните нужди на
членовете си.
Срок: 07.03.2017 г.
Отговорник: Председателите на сдруженията на и за хора с увреждания
3. Да се окаже необходимата подкрепа на лицата с увреждания – разпечатване
на декларацията за използване на подвижна урна, помощ при попълването ѝ и др.
Срок: при необходимост
Отговорник: Председателят на Съвета, Председателите на сдруженията на
и за хора с увреждания
По втора точка г-н Миланов даде думата на г-жа Камелия Златанова –
управител на Областния информационен център, която представи възможностите за
кандидатстване с проектни предложение със социална насоченост по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ (Приложение 2).
По т. Разни не постъпиха предложения.
С това дневният ред беше изчерпан и г-н Миланов закри заседанието.
/П/
ДИАНА НИКОЛОВА
Председател на ООССВХУ
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