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ДО:  

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 

ОТ: НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ 

 

 

ОТНОСНО: НЕСЪГЛАСИЕ С ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА Г-Н БАКИ 

ХЮСЕИНОВ ОТ ПОСТА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

 

 

Уважаеми г-н Станишев, 

 

 

Ние, долуподписаните ромски неправителствени организации и организации, работещи 

за интеграцията на ромската общност сме силно обезпокоени от освобождаването на г-

н Баки Хюсеинов от длъжността “Заместник-министър на труда и социалната 

политика” и от съкръщаването на неговия пост в структурата на Министерство на труда 

и социалната политика! Смятаме, че това ще се отрази изключително негативно на 

процеса на интеграция на ромите в българското общество и на ангажиментите, поети от 

България в рамките на  международната инициатива Десетилетие на ромското 

включване. Затова предлагаме да бъдат взети  спешни мерки от изпълнителната власт в 

партньорство с организациите на ромската общност за гарантиране на продължаването 

и ускоряването на процеса на ромската интеграция. Убедени сме, че тези мерки са от 

интерес на цялото българско общество! 

 

През изминалата година и половина, в рамките на която г-н Хюсеинов заемаше 

длъжността “Заместник-министър на труда и социалната политика” той доказа своя 

професионализъм и умение за успешна работа по проблемите на демографската 

политика, равните възможности и интеграцията. През този период Министерство на 

труда и социалната политика се превърна в институцията, работеща най-успешно за 

интеграцията на ромската общност – факт, отчетен в редица български и международни 

изследвания. В същото време като Координатор на Десетилетието на ромското 

включване г-н Хюсеинов постави началото на изпълнението на ангажиментите, поети 

от България в рамките на тази важна международна инициатива. Изключително важно 

бе също това, че през посочения период г-н Хюсеинов успя да спечели доверието на 

голяма част от организациите на ромската общност от цялата страна и да ги ангажира с 

много от дейностите, инициирани в рамките на Десетилетието. 

Посоченото доказва, че назначаването на заместник-министър, отговарящ за 

програмите на МТСП за социално включване на ромската общност, както и 

назначаването на специален Координатор на Десетилетието на ромското включване са 

сполучливи мерки, които могат да ускорят процеса на интеграция на ромската 
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общност. В същото време липсата на достатъчно човешки ресурси (в частност – на 

достатъчно роми), назначени в администрацията, обслужваща тези две важни области 

се явява една от основните пречки пред успешната реализация на процеса на 

интеграция на ромите.  

 

Освобождаването на един от малкото роми на висок изпълнителен пост противоречи на 

многократно заявяваното от Вас желание интеграцията на ромската общност да се 

превърне в приоритет в политиката на настоящето правителство. На среща с ромски 

активисти на 8 април Вие посочихте, че участието на ромската общност в процеса на 

интеграция е задължително условие за неговия успех. Ние вярваме, че това не са били 

само политически послания, а представляват Вашите реални намерения. 

 

Имайки в предвид всичко посочено по-горе ние настояваме да преразгледате своите 

решения за освобождаване на г-н Хюсеинов от длъжността Заместник-министър и за 

закриване на неговата длъжност в структурата на МТСП! Настояваме също така г-н 

Хюсеинов да остане Координатoр на Десетилетието на ромското включване  и да бъде 

създаден Секретариат на Десетилетието към него, който да разполага с необходимото 

кадрово обезпечаване и в който да бъдат ангажирани специалисти от ромската 

общност! Настояваме ромските неправителствени организации да участват активно в 

тези процеси! 

Изказваме своето искрено желание да съдействаме за реализацията на направените 

предложения и Ви предлагаме организирането на среща – в удобно за Вас време – на 

която да изясним в детайли направените предложения! 

 

 

Организации, подписали декларацията: 

 

1. Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” – В. Търново 

Лице за контакт: Деян Колев, center_amalipe@yahoo.com,  

 

2. Конфедерация на ромите “Европа” – София 

Лице за контакт: Петър Георгиев, PSgeorgiev@abv.bg,  

 

3. Демократичен съюз “Рома” – София 

Лице за контакт: Симеон Благоев, simblag@mail.bg,  

 

4. Асоциация “Интегро” - Разград 

Лице за контакт: Лилия Макавеева, l_makaveeva@mail.bg,  

 

5. Коалиция на граждански организации “Столипиново” - Пловдив 

Лице за контакт: Антон Карагьозов,  

 

6. Фондация “Лозенец” – Ст. Загора 

Лице за контакт: Александър Крачолов, lozenetz_sa6o@abv.bg,  

 

7. Сдружение за подпомагане и интегриране на малцинствата – Шумен 

Лице за контакт: Живко Милчев, pim@b-trust.org,  

 

8. Фондация “Гюлчай” – София 

Лице за контакт: Мария Стоименова, gyulchai1940@abv.bg,  

 

9. Фондация “Етнокултурен диалог” – София 

Лице за контакт: Адела Стоянова, ethnocultural@abv.bg,  
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10. Фондация „Неве дрома” гр. Шумен 

 Лице за контакт: Николай Янков, n_qnkov@abv.bg,  

 

11. Сдружение „Кармен” гр. Разград 

 Лице за контакт: Цветанка Маринова, Simona26@mail.bg,  

 

12. Сдружение “Инфорома” – Асеновград, обл. Пловдив 

Лице за контакт: Асен Колев,  

 

13. Женско ромско сдружение “Хаячи” – Нови Пазар, обл. Шумен 

Лице за контакт: Мюзеам Али, hayaci@abv.bg,  

 

14. Сдружение “Технитари” – Стара Загора 

Лице за контакт: Велчо Кръстев, tehnitari@abv.bg,  

 

15. Фондация “Шам” – Монтана 

Лице за контакт: Петър Борисов, sham@gbg.bg,  

 

16. Фондация "Интеграция и развитие на малцинствата" – Ямбол 

Лице за контакт: Иван Георгиев, igiliev@mail.bg  

 

17. Фондация “Саворе” – Самоков 

Лице за контакт: Христо Николов, h_nikolov@abv.bg,  

 

18. Фондация за регионално развитие «Рома» - Пловдив 

Лице за контакт: Антон Карагьозов, frdroma@abv.bg,  

 

19. СНЦ "Жар и Светлина" – Враца 

Лице за контакт: Коста Димитров, jarisvetlina@abv.bg  

 

20. СНЦ "Алтернативен център за личностно развитие Камала" – Враца  

Лице за контакт: Зоя Пехльова, kamala_z@abv.bg 

 

21. Фондация “Искра” – Шумен 

Лице за контакт: Серги Каракашев, s_karakashev@abv.bg 

 

22. Фондация “Сигма М” – Монтана 

Лице за контакт: Веселин Лаков, sigmam@abv.bg,  

 

23. Сдружение “Национален фестивал за ромска музика и песен” – Стара Загора 

Лице за контакт: Александър Крачолов, lozenetz_sa6o@abv.bg,   

 

24. Сдружение “Нов път” – Хайредин, обл. Враца 

Лице за контакт: Михаил Михайлов, mihajlova_69@abv.bg  

 

25. Младежки клуб “Рома” – Пловдив 

Лице за контакт: Асен Карагьозов, mkrs@abv.bg,  

 

26. Сдружение “Културен център за социална демокрация и защита на правата на 

човека” – Видин 

Лице за контакт: Методи Филчев, meto_filchev@abv.bg,  
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27. Сдружение "Феникс” - Разград 

Лице за контакт: Огнян Станчев, ostanchev@mail.bg  

 

28. Сдружение “Разнообразни и равни” – София 

Лице за контакт: Радостин Манов, diverse_equal@abv.bg,  

 

29. Сдружение “Младите действат” – Левски, обл. Плевен 

Лице за контакт: Нихат Галибов, nihat@gbg.bg,  

 

30. Сдружение “Младежки център за спортно развитие” – Видин 

Лице за контакт: Николай Денев, 

 

31. Гражданско Обединение за Ромско Движение -  България 

Лице за контакт: Бисер Светлинов, biskol@mail.bg,  

 

32. Фондация „Ромска солидарност” гр. Петрич, обл. Благоевград 

Лице за контакт:  Демир Янев,  

 

33. Сдружение „Тернипе” гр. Симитли, обл. Благоевград 

Лице за контакт: Георги Методиев,  

 

34. Фондация „Интегро” с. Огняново, обл. Благоевград 

Лице за контакт: Дияна Карагьозова,  

 

35. Сдружение „БанРома” гр. Банско, обл. Благоевград 

Лице за контакт: Сашо Манов,  

 

36. Сдружение „Рома Завет 2003” гр. Завет, обл. Разград 

Лице за контакт: Емил Стефанов,  

 

37. Сдружение „Читалище Рома Вазово” с. Вазово, обл. Разград 

Лице за контакт: Метин Шефкет,  

 

38. Сдружение „ГОРД Раковски” с. Раковски, обл. Разград 

Лице за контакт: Кадрин Хасанов,  

 

39. Сдружение „ДРОМ” гр. Кубрат, обл. Разград 

Лице за контакт: Яким Колев,  

 

40. Сдружение „Интегро” гр. Сеново, обл. Русе 

Лице за контакт: Венцислав Славчев,  

 

41. Младежка мрежа за развитие – Симитли 

Лице за контакт: Маряна Борисова, mery1313@yahoo.com  

 

42.Национална мрежа на здравните медиатори – София 

Лице за контакт: Цвета Петкова, cpetkova@gmail.com  

 

43. Фондация “Междуетническа инициатива за човешки права” 

Лице за контакт: Калина Бозева, kalinabozeva@yahoo.co.uk  


