ПРОТОКОЛ № 1
от 11.01.2016 г.
от неприсъствено заседание
на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
(ОССЕИВ)
Във връзка с организирането на работата на Областния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси през 2016 г. с писмо изх. №37-00-9 от 30.10.2015
г. бяха изискани предложения за теми, които да бъдат разгледани на редовни заседания
през годината. След изтичане на указания срок, посочен в писмото, постъпилите
предложения бяха обобщени и разпределени в четири заседания през 2016 г., съгласно
чл.8, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на ОССЕИВ.
С писмо наш изх.№37-00-9 от 28.12.2015 г. беше свикано неприсъствено заседание
на ОССЕИВ за съгласуване и приемане на Годишна индикативна програма за дейността
на си през 2016 г. със следния проект на решение:
Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси приема така предложената Индикативна програма за дейността си през 2016 г.
На основание постъпилите (в определения срок (08.01.2016 г.) 5 положителни
становища, изразяващи подкрепа и нито едно възражение както и съгласно посоченото в
писмото на Областния управител на област Русе условие, че непредставянето на писмено
становище се приема за мълчаливо съгласие, ОССЕИВ приема следното
РЕШЕНИЕ:
Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси приема така предложената Индикативна програма за дейността си през
2016 г.
СТЕФКО БУРДЖИЕВ /П/
Областен управител на област Русе

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И
ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
ИНДИКАТИВНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
ОСНОВНА ЦЕЛ: Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси към Областния управител на Област Русе е координиращ и консултативен орган,
който подпомага Областния управител в разработването и провеждането на държавната
политика по етническите и интеграционните въпроси на територията на Област Русе.
Областният съвет съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи,
местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически
малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите
отношения и защита правата на човека на територията на Област Русе.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА СЪВЕТА:
1. Развитие на междусекторното сътрудничество и взаимодействие за намиране на
устойчиви решения за стимулиране на социалното включване на уязвимите
етнически общности и маргинализираните групи в област Русе и нейните общини;
2. Планиране на дейности, обхващащи територията на цялата област или на две или
повече общини, които да решават специфични проблеми на маргинализирани
етнически групи и изключени етнически общности, които надхвърлят
възможностите на отделните общини;
3. Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се
от социална подкрепа;
4. Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от
маргинализираните групи;
5. Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си;
6. Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и
социалност към хората в неравностойно положение.
ПРИОРИТЕТИ:
1. Гарантиране равното право на човешко развитие;
2. Запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство;
3. Анализиране на възникналите и работа за недопускане на локални междуетнически
и етносоциални конфликти;
4. Създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани,
принадлежащи към етнически малцинства, да поддържат и развиват своята култура,
както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност - религия, език,
традиции и културно наследство;
5. Утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и
културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и
повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на
дискриминация.
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ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И
ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
I.

ПЛАНИРАНИ ЗАСЕДАНИЯ И ИНДИКАТИВЕН ДНЕВЕН РЕД:
Първо заседание – 16 февруари 2016 година
Дневен ред:
1. Приемане на мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за
интегриране на ромите 2013-2020 г. и Общинските планове към нея
Докладват: Областна администрация – Русе и Общините от област Русе
2. Разни

II.

Второ заседание – 21 юни 2016 година
Дневен ред:
1. Подобряване достъпа до образование чрез създаването и развитието на условия, в
които българските граждани, принадлежащи към етническите малцинства, могат да
поддържат и развиват своята етническа идентичност, култура, език и традиции.
Докладва: Регионален инспекторат по образованието - Русе
2. Представяне на Оперативна програма „Наука и интилигентан растеж“
Докладва: Областен информационен център – Русе
3. Разни

III.

Трето заседание – 20 септември 2016 година
Дневен ред:
1. Ранно обхващане на децата на възраст от 3-6 годишна възраст в системата на
образованието. Мотивиране, консултиране и подкрепа на семействата от ромски
произход
Докладва: здравен медиатор от Община Русе
2. Представяне на реализираните дейности и напредъка по изпълнението на проект
„Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и другиуязвими групи на
територията на Общини от Област Русе“
Докладва: екип по проекта
3. Разни

IV.

Четвърто заседание – 22 ноември 2016 година
Дневен ред:
1. Анализ на заболяемостта от туберкулоза в Русенска област
Докладва: Регионална здравна инспекция - Русе
2. Сексуално-предавани инфекции
Докладва: Регионална здравна инспекция – Русе
3. Приемане на индикативна програма на заседанията на ОССЕИВ за 2017 г.
Докладва: Областна администрация - Русе
3. Разни
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:
1. Работни срещи по актуални въпроси
2. Контрол по изпълнение на приети решения
3. Участие в срещи, събития, форуми, кампании и др.
4. Организиране и провеждане на Фестивал „Етноритми без граници 2016“
5. Работа по проекти
6. Съвместна работа по жалби и сигнали на граждани и др.
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