РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Търговище

ПРОТОКОЛ
№1/29 март 2017 г.
от заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и
интеграционни въпроси

Днес, 29 март 2017 г., в пресцентъра на Областна администрация Търговище
се проведе заседание на ОССЕИВ. На заседанието присъстваха: Недко Иванов – зам.
областен управител и председател на съвета за сътрудничество по етнически и
интеграционни въпроси, Камелия Караджова – гл. експерт СПМДИСП в Областна
администрация и секретар на съвета, Тодорка Танева – главен секретар на Областна
администрация Търговище, Константина Моллова – ст. експерт ХДМОП в Областна
администрация, инж. Иванка Димчева – директор на дирекция АКРРДС в Областна
администрация, Витан Витов – представител на РУО Търговище, Иван Топалов –
директор на ДБТ Търговище, Катя Желязкова – директор на ДБТ Попово, Петър
Петков – директор на ДБТ Омуртаг, Антония Стойчева – директор офис Търговище на
ТД на НАП Варна, Шенай Мустафова – представител на община Антоново, Юлияна
Митева – ТСБ Търговище, Петър Стоицов – директор на ТП на НОИ Търговище, Косьо
Костов – представител на община Търговище, Билял Чолаков – представител на
община Търговище, Гергана Георгиева – директор на РДСП Търговище, Маргарита
Друмева – представител на РЗИ Търговище.
Г-н Недко Иванов – зам. областен управител на област Търговище и
председател

на

ОССЕИВ

откри

заседанието,

като

запозна

членовете

с

актуализирания състав на съвета.
Той съобщи, че в залата присъстват 17 от членовете на съвета, то е редовно и
може да взема решения.
Беше гласуван следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на
дела на заетите сред тях. Възможности за осигуряване на заетост, обучение и
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професионална квалификация

на безработни лица от етническите малцинства за

2016 - 2017 г.
Вносител: Дирекции „Бюро по труда”
2. Приемане на План за работата на ОССЕИВ за 2017 г.
Вносител: секретаря на ОССЕИВ
3. Разни.
Дневният ред беше приет със 17 гласа «ЗА».
Г-н Иванов:
„До края на февруари 2017 г. трябваше да бъдат изготвени годишните отчети
на петте общини за 2016 г. Благодаря на всички за добре свършената работа.
Годишния отчет за област Търговище е изпратен в срок в Секретариата на НССЕИВ
от Областна администрация Търговище“.
По първа точка от дневния ред г-н Иванов даде думата на г-н Иван
Топалов - директор на Бюрото по труда – Търговище, да представи актуална
информация за област Търговище, относно осигуряването на заетост, обучение и
професионална квалификация на безработни лица от ромските малцинства за 20162017 г.
„Групата на безработните от малцинствата е една от най-уязвимите групи на
пазара на труда. Трудовата им интеграция е свързана с решаването на проблема с
високия процент на безработица сред тях, основните причини за което са ниското
образователно и квалификационно ниво или липсващи такива, поради което
шансовете им на трудовия пазар са ограничени. За решаване на тези проблеми в
областта на заетостта служителите на ДБТ насочват усилията си към реализирането
на мерки за подобряване качеството на работната сила, по-пълна информираност
относно възможностите за устройване на работа, подобряване на сътрудничеството с
неправителствените организации с цел активното им съдействие за мотивация на
безработните лица от малцинствата. Основните направления в които са осъществява
дейността са:
Повишаване на конкурентността на хората от малцинствата на пазара
на труда – по тази мярка към 31.12.2016 г. в област Търговище са обхванати 835
лица. За 2015 г. са обхванати 810 лица.
-

Повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработни от
малцинствата – през 2016 г. са включени 643 лица.
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-

Осигуряване на заетост на малцинствата – през 2016 г. в заетост по
различни програми, мерки за заетост и на първичния пазар на труда са
включени 192 лица.

Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на
собствен бизнес. Липсата на предприемачески и финансови ресурси за започване
на собствен бизнес на болшинството от ромите е основна пречка за постигане на
добри резултати в това направление. През 2016 г. лица от ромски произход не са
включени в мотивационни обучения за стартиране и управление на собствен бизнес.
Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на
трудовата реализация на етническите малцинства. – ефективна форма на
работа е провеждането на периодични срещи с официални представители и
неформални лидери на етническите общности по места. През 2016 г. са проведени
11 такива срещи.
Схема „Повишаване на качеството на предоставяните от Агенцията по
заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на
пазара на труда“. Безработните лица от малцинствените общности вкл. и
самоопределилите се като роми имат равен достъп до всички програми, проекти и
мерки за заетост и обучение, финансирани от Държавния бюджет, Европейския
социален фонд и други финансови източници. Постигнатото и през 2016/2017 г.
показва, че от страна на служителите в Дирекциите „Бюро по труда” се полагат
усилия за повишаване пригодността за заетост и обучение на лицата от ромски
произход, търсят се нови форми и методи за постигане на по-добри резултати. Но
все

още

предстои

много

работа

за

постигане

на

по-добра

мотивация

и

самоинициативност от страна на безработните лица роми.
След изнесената информация от трите Дирекции „БТ“ Търговище, Попово и
Омуртаг (пълната информацията е приложена към настоящия протокол), по втора
точка от дневния ред Камелия Караджова представи проект на План за работа на
ОССЕИВ през 2017 г.
„Предстоят ни още две заседания, на които предлагам да разгледаме следните
приоритети:
1. Здравеопазване -

„Осигуряване на равенство в достъпа до качествени

здравни услуги и превантивни програми за хората от етническите малцинства, в
частност на ромите в област Търговище”.
2. Образование -

„Превенция на отпадането на деца и ученици от

етническите малцинства от училище в област Търговище. Работа с родителите.
Добри практики.”
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3. Култура – „Съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната
етнокултура на ромите, включително в ранна детска възраст, чрез прилагане на
различни форми на любителско творчество; Възможности за реализиране на проекти
и дейности за социална и културна интеграция на ниво област и община.”
С 17 гласа „ЗА” беше взето следното
РЕШЕНИЕ №1:
Областният съвет приема План за работа на ОССЕИВ за 2017 г.
Поради липса на въпроси и изчерпване на дневния ред заседанието беше
закрито от г-н Недко Иванов.

НЕДКО ИВАНОВ
Заместник областен управител
и Председател на ОССЕИВ

КАМЕЛИЯ КАРАДЖОВА:
Главен експерт в Областна администрация
и Секретар на ОССЕИВ

7700 Търговище, ул. Стефан Караджа 2, тел.: +359 601 66 654, факс: +359 60654еmail: oblast@tg.government.bg; oblast@elnics.comweb:http://www.tg.government.bg
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