ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ

ПРОТОКОЛ № 02 / 03 септември 2013 г.
На 03 септември 2013 г. в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана се
проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси (ОССЕИВ) към Областна администрация Монтана, на което присъстваха:
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Анатолий Младенов – Областен управител на област Монтана, председател на ОССЕИВ;
Милен Гечовски – зам. областен управител на област Монтана;
Орлин Орлинов – ст. експерт, Дирекция АКРРДС, секретар на ОССЕИВ;
Светланка Иванова – представител на Д”РСЗ” ‐ Монтана;
Камелия Арсенова – представител на община Лом;
Даниела Михайлова – СНЦ „Инициатива за равни възможности”;
Методи Димитров – СНЦ „Инициатива за равни възможности”;
Петър Цветанов – представител на община Монтана, здравен медиатор;
Георги Цеков – представител на РДСП ‐ Монтана;
Иванка Горанова – представител на РОНСК ‐ Монтана;
Радостин Тинчев – представител на ОДМВР ‐ Монтана;
Андрей Тодоров – представител на община Брусарци;
Николай Кирилов – фондация „Рома‐Лом”;
Емилия Попова – представител на РИОСВ ‐ Монтана;
Боян Аврамов – представител на община Вълчедръм;
Даниела Караилиева – представител на РЗИ ‐ Монтана;
Борислав Борисов – ФРЦ „ШАМ” ‐ Монтана;
Росица Ангелова – представител на РИО ‐ Монтана;
Дарина Кандикова – представител на ОД „Земеделие” ‐ Монтана;
Тодор Тодоров – представител на Комисия за защита от дискриминация ‐ Монтана;
Любомир Димитров – представител на фондация „Рома – Лом”;
Бойка Борисова – представител на ТСБ – Монтана;
Катинка Борисова – представител на община Лом, експерт ЕИВ;
Радослав Найденов – представител на община Берковица.

Областният управител г‐н Анатолий Младенов откри заседанието на ОССЕИВ като представи
дневния ред, който премина в следната последователсност:
1. Сформиране на Звено за мониторинг и оценка на Областната стратегия на област Монтана
за интегриране на ромите 2012‐2020 г.;
2. Представяне на Проект „Узаконяване на домовете на ромите” на Сдружение „Инициатива
за равни възможности”
3. Други.
По така предложения дневен ред нямаше направени допълнения и заседанието продължи
своята последователност.
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По първа точка от дневния ред г‐н Младенов даде думата на г‐н Орлин Орлинов да представи
структурата и задълженията на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия на област
монтана за интегриране на ромите 2012‐2020 г.
Г‐н Орлинов съобщи на присъстващите, че Звеното за мониторинг и оценка се създава,
според представените от НССЕИВ към Министерски съвет указания за работа по областните
стратегии и в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на
ромите 2012‐2020 г. Присъстващите на заседанието се запознаха и със структурата и задълженията
на звеното за мониторинг, които гласят, че състава трябва да бъде до 6‐8 души – представители на
областната и общинските администрации, НПО и др., както и , че до 20 февруари всяка година
сформираното звено ще трябва да изготви и изпрати до секретариата на НССЕИВ обобщен
мониторингов доклад за изпълнение на общинските планове за действие, които са приложения
към областната стратегия.
Г‐н Орлинов представи заявените предварително желания за участие на членове в съвета, а
именно тези на Боян Аврамов – зам.‐кмет на община Вълчедръм, Катинка Борисова – експерт по
ЕИВ в община Лом, Асен Найденов – експерт по ЕИВ в община Бойчиновци, Петър Цветанов –
здравен медиатор в община Монтана. Г‐н Младенов даде възможност на присъстващите при
заявено желание от тяхна страна също да бъдат включени в звеното за мониторинг и оценка.
Единственото желание за включване постъпи от г‐н Николай Кирилов – председател на фондация
„Рома‐Лом”. Така окончателния състав на Звеното за мониторин и оценка (ЗМО) на Областната
стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012‐2020 г. доби следния вид:
Председател на ЗМО – Милен Гечовски – заместник областен управител на област Монтана;
Координатор на ЗМО – Орлин Орлинов – ст. експерт в Областна администрация МОнтана;
Членове:
Боян Аврамов – заместник‐кмет на община Вълчедръм;
Катинка Борисова – експерт по ЕИВ в община Лом;
Асен Найденов – експерт по ЕИВ в община Бойчиновци;
Петър Цветанов – здравен медиатор в община Монтана;
Николай Кирилов – фондация „Рома‐Лом”
Членовете гласуваха и избраха с 18 гласа – ЗА и 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ състава на Звеното
за мониторинг и оценка.
По първата точка от дневния ред постъпиха коментари от г‐н Николай Кирилов, който
искаше да зададе въпрос защо НПО от областта не проявяват желание да участват в работата на
ОССЕИВ. Според г‐н Борислав Борисов това е така, защото членовете на съвета до момента не са
имали възможност да начертаят сами приоритетите за работа на съвета и в момента поред него
въздействието на съвета върху гражданите е нулево. Г‐н Кирилов направи предложение състава
на ЗМО да бъде овластен да дава мнения и препоръки относно работата на институциите.
Г‐н Боян Аврамов сподели, че изготвянето на общинските планове за действие към областната
стратегия за интегриране на ромите са били изготвени набързо по указания на Министерски съвет
и според него не са много ефективни. За следващия планов период 2014‐2020 г. той направи
предложения новите общински планове да бъдат подложени на обществено обсъждане, да бъдат
включени повече граждански организации и представители на ромската общност, за да може да
обхванат наистина проблемите, които са от особена важност за населението.
Според г‐жа Арсенова общинския план на община Лом е билл създаден иманно по този
начин и тя заяви, че в община Лом напрежение между ромите и институциите на съществува.
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Областният управител направи предложение на присъстващите така сформираното Звено
за мониторинг да направи в скоро време среща при г‐н Гечовски и да обсъди текущите проблеми,
по които да се вземе отношение.
По втора точка от дневния ред г‐н Младенов даде думата на г‐жа Даниела Михайлова –
координатор проекти в сдружение „Инициатива за равни възможности” – София, която да
представи програмата за узаконяване на незаконни жилища и постройки, по която организацията
работи.
Г‐жа Михайлова представи видео презентация, описваща възможностите за узаконяване
на незаконни постройки и жилища, които се дадоха след промени в Закона за устройство на
територията.
По темата постъпиха коментари от г‐жа Иванка Горанова, която заяви, че срок за издаване
на удостоверение за търписмот няма, това може да се прави по всяко време, а срокът за
узаконяване на жилища, построени през 2001‐2003 г. е 26.11.2013 г.
Членовете на ОССЕИВ направиха предложение към Областния управител да бъде
изготвено писмо до Министерски съвет за удължаване на този срок, тъй като този проблем не
може да се реши за една година, какъвто е бил срокът според промените в ЗУТ. Бяха изтъкнати
проблеми с кадастралните карти, собствеността на земята, върху която са построени жилищата на
ромите и др.
Г‐н Младенов прие така направено предложение, като поиска от представителите на
общините до 10 октомври 2013 г. да изготвят справка относно това какво е състоянието с
узаконяването в ромските квартали, на какво ниво е процесът по узаконяване и обновяване на
кадастралните карти, както и какво е предвидено да се направи в скоро време по този проблем.
Към описаната справка, областният управител допълни, че ще бъде добре членовете на съвета да
направят и своите предложения за приоритетните области за работа на ОССЕИВ през следващата
година.
Г‐н Николай Кирилов направи предложение Звеното за мониторинг на свои по‐чести срещи
да обсъжда подобни предложения и проблеми и по възможност да бъде създадена имейл група, в
която членовете на ЗМО да могат да контактуват едновременно с всички.
По трета точка от дневния ред г‐н Боян Аврамов направи предложение на следващите
заседания на ОССЕИВ да бъдат изпращани и покани до общинските експерти по ЕИВ, които също
да могат да присъстват на срещите и да вземат участие в дискусиите, които пряко ги касаят.
След изчерпване на дневния ред г‐н Младенов закри заседанието.

Съгласувал:
/п/
/Анатолий Младенов, Областен управител на област Монтана/

Изготвил:
/п/
/Орлин Орлинов, ст. експерт, Дирекция АКРРДС/
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