
 

 
 

П Р О Т О К О Л 

№КД-03-152/31.08.2022 г. 

от проведено заседание на Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни 

въпроси (ОССЕИВ) на Област с административен център Кюстендил 

 

 

Днес, 31.08.2022 г., от 14:00 часа в Заседателната зала на Областна администрация– 

Кюстендил се проведе заседание на Областен съвет за сътрудничество по етнически и 

интеграционни въпроси на Област с административен център Кюстендил. 

Присъстваха 13 от 24 членове на Съвета.  

Г-жа Валентина Караганова- заместник-председател на ОССЕИВ, откри заседанието, 

поздрави присъстващите и предложи следния дневен ред:  

1. Обсъждане и утвърждаване на Стратегията на област Кюстендил за равенство, 

приобщаване и участие на ромите /2022-2030/ 

2. Разни 

 

Предложението за дневен ред беше гласувано и прието единодушно. 

 

ПЪРВА ТОЧКА: 

Г-жа Караганова представи кратка информация за изготвянето на Стратегията на 

област Кюстендил за равенство, приобщаване и участие на ромите, която е на база изготвени 

и предоставени от Общините анализи на актуалното състояние на ромската общност по 

приоритетите:  

- образование и обучение; 

-  здравеопазване; 

-  заетост; 

-  жилищни условия; 

-  върховенство на закона и антидискриминация; 

-  култура и медии; 

Както и визия и цели по същите приоритети за периода 2022-2030 г. 

Работна група, назначена със Заповед № ОА-РД-15-54/25.07.2022 г. на Областния 

управител, е изготвила последния вариант на Стратегията, който е качен на сайта на 

Областна администрация – Кюстендил за обществено обсъждане, в срок 01-31.08.2022 г. В 

Областна администрация- Кюстендил не са постъпили възражения, забележки или 

коментари по Стратегията, които да доведат до корекции на съдържанието.  

Г-н Йордан Глогов- заместник-кмет на Община Невестино, изказа разочарованието си, 

че на заседанието не присъстват представители на ромската общност от областта. 



  

      
    

 

Г-жа Станислава Поповска- директор на ДРСЗ- Благоевград, сподели, че редица мерки 

и програми на Агенцията по заетостта са насочени към подпомагане на уязвимите групи на 

пазара на труда. 

Представителите на Община Дупница и Община Кюстендил изразиха положителните си 

впечатления от съвместната работа с медиаторите в сферата на образованието и 

здравеопазването. 

След проведено гласуване, ОССЕИВ реши: 

РЕШЕНИЕ № 1 

Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към 

Областна администрация – Кюстендил утвърждава така предложения вариант на Стратегия 

на област Кюстендил за равенство, приобщаване и участие на ромите /2022-2030/.  

 

ВТОРА ТОЧКА: 

По точка Разни, г-жа Караганова даде думата на членовете на Областния съвет за 

сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси да предложат други теми за 

дискусия. 

 

Поради липса на други предложения и изчерпване на дневния ред, г-жа Валентина 

Караганова – заместник-председател на ОССЕИВ и заместник областен управител на област 

Кюстендил благодари на присъстващите за участието, и закри заседанието. 

  

 

 

УТВЪРДИЛ:……………п……………. 

Валентина Караганова 

Заместник областен управител  

и заместник- председател на ОССЕИВ 

 

 

 

Изготвил:  

Силвия Стоянова ………………п…………… 

Старши експерт “АКРРДС“ при ОА Кюстендил 

И Секретар на ОССЕИВ 

 

Гр.Кюстендил 

31.08.2022 г. 


