ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
ПРОТОКОЛ № 04 / 27 ноември 2012 г.
На 27 ноември 2012 г. в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана се
проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси към Областна администрация Монтана, на което присъстваха:
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Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана;
Орлин Орлинов – мл. експерт, Дирекция АКРРДС, секретар на ОССЕИВ;
Весела Коларска – зам. – кмет на община Монтана;
инж. Иванка Горанова – ст. инспектор, РДНСК Монтана;
д-р Даниела караилиева – РЗИ – Монтана;
Петя Кирилова – РЗИ – Монтана;
Радостин Тинчев – ОДМВР – Монтана;
Лозка Никова – община Монтана;
Росица Ангелова – РИО – Монтана;
Нели Спасова ОДЗ – Монтана;
Виолета Гергова – ОДЗ Монтана;
Александър Алексиев – РИОСВ – Монтана;
Лилия Илиева – ТСБ – Монтана;
Бойка Борисова – директор на ТСБ – Монтана;
Андриан Тодоров – община Брусарци;
Петя Славкова – община Брусарци;
Иван Иванов – община Медковец;
Петър Цветанов – Нац. мрежа на здравните медиатри;
Тодор Тодоров – Комисия за защита от дискриминация;
Неда Христова – община Чипровци;
Цеца Захариева – СРПРЖД – Лом;
Катинка Борисова – община Лом;
Боян Аврамов – зам. – кмет на община Вълчедръм;
Николай Кирилов – Фондация „Рома-Лом”;
Любомир Димитров – Фондация „Рома-Лом”;
Ташко танов – ФРКР „Нангле-2000” – Монтана;
Радослав Найденов – зам. – кмет на община Берковица.

Заместник областният управител г-жа Нина Петкова откри заседанието на ОССЕИВ като
представи дневния ред, който премина в следната последователсност:
1. Сформиране на оперативен екип за изготвяне на Областна стратегия за интегриране на
ромите в област Монтана (2012-2020 г.);
2. Представяне на насоки за изготвяне на областна стратехия за интегриран е на ромите в
област Монтана (2012-2020 г.) и общински планове за работа към нея’
3. Други.
По първа точка от дневния ред г-жа Петкова съобщи на присъстващите, че по указания на
Министерски съвет всички областни администрации в страната трябва да изготвят св ои Областни
стратегии за интегриране на ромите 2012-2020 г. с приложения Общински планове за действие по
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предварително одобрен образец и предоставена методология. Г-жа Петкова помоли всеки от
присъстващите да вземе думата и да представи експерта, който ще участва в Областния
оперативен екип за изготвяне на стратегията. От Областна администрация Монтана г-жа Петкова
обяви, че тя и Орлин Орлинов, секретар на ОССЕИВ ще участват в оперативния екип, като г-н
Орлинов ще бъде координатор по изготвянето на стартегията.
След изказването на членовете на ОССЕИВ за областния оператвен екип бяха определени следните
лица:
1. Тони Трайков – представител на община Вълчедръм;
2. Катинка Борисова – представител на община Лом;
3. Наталия Георгиева – представител на Сдружение „Развитие и подкрепа на ромските жени и
деца” – Лом;
4. Надя Христова – представител на община Чипровци;
5. Любомир Димитров – представител на Фондация „Рома-Лом”;
6. Емилия Цветанова – представител на община Медковец;
7. Адриан Тодоров – представител на община Брусарци;
8. Лилия Илиева – представител на териториално статистическо бюро – Монтана;
9. Нели Спасова – представител на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана;
10. Петя Кирилова – представител на регионална здравна инспекция – Монтана
11. Иванка Горанова – представител на РДНСК – Монтана;
12. Радослав Найденов – представител на община Берковица;
13. Петър Цветанов – представител на община Монтана;
14. Денис Хилмиев – представител на ОД на МВР – Монтана;
15. Константин Владов – представител на община Якимово;
16. Петър Стефанов – представител на община Вършец.
По втора точка от дневния ред г-жа Петкова даде думата на г-н Орлинов за представяне на
насоките за изготвяне на областната стратегия за интегриране на ромите в област Монтана 20122020 г. и общинските планове за работа към нея.
Г-н Орлинов представи презентация с изготвената пилотна Областна стратегия за интегриране на
ромите на Софийска област и общинския план на община Долна Баня. След представянето на
присъстващите бе обърнато внимание, че стратегическите документи за област Монтана трябва да
бъдат изготвени до края на месец януари 2013 г., като до тогава общинските планове трябва да
бъдат одобрени и на общински съвет.
В края на заседанието бяха уточнени следните срокове за изпълнение до края на месец януари
2013 г:
- до 15.12.2012 г. ще бъде изготвен Проект на Областната стратегия на област Монтана
за интегриране на ромите 2012-2020 г., със съдействието на членовете на Областния
оперативен екип за изготвяне на стратегическия документ (всяка община трябва да
излъчи свой представител за участие в този екип, ако до момента не го е направила);
- до 10.12.2012 г. всеки кмет на община трябва да издаде Заповед за сформиране на
Общински оперативен екип, който да участва в съставянето на общински план за
действие към Областната стратегия. Копие от издадените заповеди трябва да бъдат
изпратени в Областна администрация Монтана;
- до 31.12. 2012 г. всяка община от област Монтана трябва да изготви по образец
документ с наименование „План за действие на община ……… за подкрепа на
интеграционните политики 2012-2014 г.”, който ще бъде приложение към Областната
стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г. Същият документ
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-

трябва да бъде утвърден от кмета на общината и внесен за одобрение на общински
съвет;
до 15.01.2013 г. утвърденят от кмета на общината План за действие трябва да бъде
внесен за одобрение на първото за 2013 заседание на общинския съвет;
до 20.01.2013 г. одобреният на общински съвет План за действие, заедно с Решението
на общинския съвет трябва да бъде изпратен на хартиен носител по официалната
поща и като текстов файл по електронната поща в Областна администрация
Монтана.

По трета точка от дневния ред изказвания и коментари по бъдещата Областна стратегия на област
Монтана за интегриране на ромите направиха г-н Ташко Танов, председател на ФРКР „Нангле
2000”, г-н Николай Кирилов, председател на Фондация „Рома-Лом” и г-н Петър Цветанов, здравен
медиатор от община Монтана. Според г-н Танов за изготвянето на стратегията конкретна
отговорност трябва да поемат лично кметовете, които на местно ниво могат да реализират всички
предприети мерки и в Националната стратегия и в Областната стратегия за интегриране на ромите.
Г-н Танов сподели, че в област Монтана има огромен брой младежи от ромски произход с висше
образование, които трябва да бъдат назначени в държавната администрация, за да бъдат мост
между държавата и ромското общество. Г-н Кирилов обърна внимание на присъстващите, че при
изготвянето на общинските планове могат да посочват и неофициална информация за броя на
ромското население, като посочат своите източници. Г-н Цветанов заяви готовността на здравните
медиатори на територията на цялата област да участват в изработването на Областната стратегия
на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г.
След изчерпването на дневния ред г-жа Петкова закри заседанието.

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

Съгласувал: /п/
/Нина Петкова, зам. областен управител на област Монтана/
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