РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

от заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси

състояло се на 04 май 2017 г., 11 часа, в кабинета на областния управител на област
Перник

Днес, 04 май 2017 г. от 11 часа в кабинета на областния управител, се проведе
първото планувано за 2017 г. заседание на Областния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционни въпроси, на което присъстваха:

Председател: Г-н Васил Михайлов - областен управител на област Перник
Инж. Мирослав Стоицев – зам. областен управител на област Перник
Секретар: Марчела Пламенова – мл.експерт „Регионално развитие”

1. Орлин Орлинов – национален координатор – Ромски образователен фонд
2. Мария Добревска – зам.-кмет на община Брезник
3. Цветислава Цветкова – зам.-кмет на община Трън
4. Любка Димитрова – зам.-кмет на община Радомир
5. Васил Мариянов – началник на РО „НСК” - Перник
6. Ивайла Касърова – директор на дирекция РД СП - Перник
7. Мая Симеонова – началник – отдел „Статистически изследвания” Перник, ТСБ Югозапад
8. Анита Сарафска – началник – отдел ЗЖПССД - община Перник
9. Росен Симеонов – директор на дирекция „Бюро по труда” Перник
10. Д-р Магдалена Христова – директор на РЗОК – Перник
11. Васил Василев – „Охранителна полиция“ към ОДМВР – Перник
12. Ваня Коконова – началник на РИО – Перник
13. Марин Никодимов – директор на IX ОУ „Темелко Ненков“ – Перник

14. Методи Стоилов – председател на РО „Купате“ – Перник
15. Камелия Станимирова – студент в СУ „Св. Климент Охридски“

Заседанието бе открито в 11 часа от председателя на Областния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССЕИВ) - г-н Михайлов.
След като се установи наличието на кворум от присъстващите членове на ОССЕИВ ,
бе пристъпено към дискусия на основните точки по дневния ред:

1. Представяне на информация относно възможността за кандидатстване по
стипендиантски програми от Ромския образователен фонд
2. Разни

На представителите на институциите предварително бе раздаден дневният ред
за провеждане на заседанието, който се прие с единодушно гласуване. Членовете на
комисията нямаха предложения за промени, следователно г-н Михайлов даде думата
на г-н Орлинов – национален координатор РОФ, за да представи подготвената от него
презентация относно възможностите които се предоставят от Ромския образователен
фонд. Г-н Орлинов благодари за оказаното съдействие от страна на Областна
администрация и представи в детайли всички възможности, които програмите
разкриват, като наблегна на това, че кандидатите трябва да се обучават в
бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в
някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска,
Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия,
Словакия, Турция и Украйна. Стипендиантски програми на РОФ СП, насочени към
студенти и кандидат-студенти от България:


Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University
Scholarship Programme, RMUSP)



Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските
университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) – по
програмата могат да кандидатстват САМО НАСТОЯЩИ СТИПЕНДИАНТИ, които
са получили финансиране през академичната 2016-2017 година;



Стипендии за обучение в чужбина (RISP).

Сроковете за кандидатстване са следните:


Краен срок за кандидатстване по програми РМУСП и РХСП: 11ти Май 2017
година.



Краен срок за кандидатстване по програма РИСП: 25ти Юли 2017.
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Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:


Да заявяват открито ромския си произход;



Да бъдат студенти, или да кандидатстват за получаване на бакалавърска,
магистърска, или докторска степен в акредитиран от държавата университет в
тяхната родина, или държава на местоживеене през академичната 2017-2018
година;



Да представят пълен и съответстващ Онлайн формуляр за кандидатстване
(ОФК) преди изтичане на определения краен срок по Програмата;



Студенти от ромски произход, които следват задочно в програми за
магистърска или докторска степен, също могат да кандидатстват по РМУСП.

След подробното представяне на подготвената от г-н Орлинов презентация първа
точка от дневния ред бе изчерпана. Г-н Михайлов премина към втора точка от
дневния ред – „Разни“, като даде думата на присъстващите, за дискутиране по
темата. Думата взе г-жа Коконова, като постави въпросът относно сроковете за
кандидатстване. Според нея 11 май не е удачен краен срок, тъй като учениците се
подготвят за предстоящи държавни зрелостни изпити, както и за кандидатстване в
различни университети. Попита дали има възможност този срок да бъде променен.
Г-н Орлинов обясни, че срокът е определен от всички 16 европейски държави, не
само от Република България и няма как да бъде променен. Заяви, че процесът на
кандидатстване не е сложен, кандидатства се с оценки от I семестър на учебната
година, самият преглед на документите е по – продължителен. Г-жа Коконова каза,
че РУО – Перник също ще съдейства за разпространяването на тази инициатива
между училищата.
Г-н Методи Стоилов взе думата, обяснявайки, че присъстващата на заседанието
Камелия Стоилова, която е и член на РО „Купате“ се занимава с разработване на
нестандартни научни произведения. Но за да поддържа добър успех се нуждае от
финансова

подкрепа.

Попита

дали

има

възможност

Камелия

Стоилова

да

кандидатства по тази програма за специалност като например изследователски
проекти, и ако е възможно тя да кандидатства още през лятото, не да чака да
завърши.
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стипендия

за

академичната 2015 – 2016 г. Г-н Орлинов отговори, че за да кандидатства по тази
програма тя трябва да бъде настоящ стипендиант.
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Г-н Михайлов попита членовете за някакви въпроси и коментари по отношение на
предвидените дейности, спомена че Областна администрация – Перник ще се
включва в дейности винаги когато се налага и поради липса на въпроси от страна на
членовете благодари на присъстващите и закри заседанието.
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