ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
ПРОТОКОЛ № 01 / 21 май 2015 г.
На 21 май 2015 г. в заседателна зала № 1 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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Петър Петров – Заместник областен управител на област Монтана;
Орлин Орлинов – ст. експерт, Дирекция АКРРДС, секретар на ОССЕИВ;
Нели дацова – директор на Дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана;
Валентин Кръстев – представител на община Чипровци;
Виолета Гергова – представител на ОД „Земеделие” – Монтана;
Даниела Първанова – представител на ДРСЗ - Монтана;
Валери Белов – представител на община Монтана;
Катинка Борисова – представител на община Лом;
Росица Ангелова – представител на РИО – Монтана;
Георги Цеков – представител на РДСП - МОнтана;
Лилия Илиева – представител на Тер. статистическо бюро - Монтана;
Даниела Караилиева – представител на РЗИ - Монтана;
Емилия Попова – представител на РИОСВ - Монтана;
Иванка Горанова – представител на РОНСК - Монтана;
Денис Хилмиев – представител на ОДМВР – Монтана;
Даниела Табакова – представител на Комисия за защита от дискриминация – Монтана.

Заместник областният управител г-н Петър Петров откри заседанието на ОССЕИВ като
представи дневния ред, който премина в следната последователсност:
1. Приемане на Актуализираните общински планове за действие в подкрепа на
интеграционните политики 2015-2020 г. като приложения към Областната стратегия на област
Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г.;
2. Представяне на годишен отчет за изпълнението на дейностите и мерките, заложени в
Общинските планове за действие в подкрепа на интеграционните политики през 2014 г.;
3. Други.
По така предложения дневен ред нямаше направени допълнения и заседанието продължи
своята последователност.
По първа точка от дневния ред г-н Петров обяви на присъстващите, че провеждането на
първото за тази година заседание на съвета по етнически въпроси се забави, тъй като Областна
администрация Монтана реши да изчака всички общини от областта да изготвят своите
актуализирани планове, да ги предложат за одобрение на общинските съвети на всяка община и
да ги представят на хартиен и електронен носител в Областната администрация.
Г-н Петров предложи на присъстващите да представи решенията, с които са приети на
заседанията на общинските съвети плановете за действие и след това съвета да гласува дали те да
бъдат приети като приложения към Областната стратегия на област Монтана за интегриране на
ромите 2012-2020 г.
На вниманието на членовете на ОССЕИВ бе представена следната информация,
предоставена от 10 бр. общини от област Монтана:
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Общински план за интеграция на ромите 2014-2020 г.
Приет с Решение № 1259/19.12.2014 г.
ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
„План за действие на община Чипровци за изпълнение на интеграционните политики 2014-2020 г.”
Приет с Решение № 442/29.01.2015 г.
ОБЩИНА БРУСАРЦИ
План за действие на община Брусарци в подкрепа на интеграционните политики 2015-2020 г.
Приет с Решение № 332/26.01.2015 г. на Общински съвет Брусарци
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
Няма изготвен план за действие в подкрепа на интеграционните политики!
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Общински план за интегриране на ромите 2015-2017 г.
Приет с Решение № 587/30.01.2015 г.
ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Общински план за интегриране на ромите в община Георги Дамяново 2014-2020 г.
Не е предложен за приемане на общински съвет
ОБЩИНА ЛОМ
„План за действие на община Лом за подкрепа на интеграционните политики 2014-2020 г.”
Приет с Решение № 602/22.12.2014 г.на Общински съвет Лом
ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
„План за действие на община Медковец за подкрепа на интеграционните политики 2015-2020 г.”
Приет с Решение № 297/15.01.2015 г. на Общински съвет Медковец
ОБЩИНА МОНТАНА
„План за действие на община Монтана за подкрепа на интеграционните политики 2015-2020 г.”
Приет с Решение № 1129/18.12.2014 г.
ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
„План за действие на община Чипровци за изпълнение на интеграционните политики 2014-2020 г.”
Приет с Решение №727/17.12.2014 г. на Общински съвет Чипровци
ОБЩИНА ЯКИМОВО
План за действие на община Якимово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,
живеещи в сходна на ромите ситуация 2015-2020 г.
Приет с Решение № 444/22.01.2015 г.
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Г-н Петров помоли членовете на ОССЕИВ да гласуват съответно със „ЗА”, „ПРОТИВ” или
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” така приетите на общински съвети планове дали да бъдат включени като
приложения към Областната стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г.
Всички членове единодушно гласуваха „ЗА” приемането на общинските планове като
приложения към Стратегията.
По втора точка от дневния ред г-н Петър Петров даде думата на г-н Орлин Орлинов –
старши експерт по етнически и интеграционни въпроси в Областна администрация Монтана, за да
представи годишен отчет за изпълнението на дейностите и мерките, заложени в Общинските
планове за действие в подкрепа на интеграционните политики през 2014 г.
След представяне на отчета, по трета точка от дневния ред г-н Петър Петров покани
присъстващите да направят своите коментари или да зададат въпроси по така представената
информация.
Г-н Георги Цеков обърна внимание на факта, че за пореден път на заседание не присъстват
представители на общините и на неправителствените организации от областта, които пряко са
анажирани с изпълнение на дейностите по интеграция на ромското население.
Представителите на община Лом и община Монтана също се съгласиха, че местните власти
все по-малко се интересуват от тази проблематика и това се вижда от тяхното отношение към
заседанията на съвета.
Г-н Петров обясни, че Областна администрация Монтана изпраща покани до всички
членове на съвета за всяко заседание и за всеки казус, който трябва да бъде решен в сферата на
етническите въпроси, но това дали ще участват е тяхно решение.
След изчерпване на дневния ред г-н Петров закри заседанието.

Съгласувал:
(п)
/Петър Петров, Зам. областен управител на област Монтана/

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