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ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ 

ПРОТОКОЛ № 02/ 12 август 2015 г. 

от проведена процедура за неприсъствено вземане на решение 
от членовете на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси (ОССЕИВ) - Монтана 
 

относно 
 

нанасяне на следните промени в Правилника за устройството и дейността на Областния 
съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна 
администрация Монтана: 
 

чл. 5. (1) Областният съвет се състои от председател, заместник председател и членове. 

(Предишен текст на чл. 5.(1) Областният съвет се състои от председател и членове) 

 

чл.5. (3) Заместник председателят на обла тния съвет е заместник областен управител, в 
чийто ресор са включени етническите и интеграционните въпроси; 
 

чл. 7. (2) Заместник председателят на областния съвет: 
 

 
 

 

Чл. 6.(1) Областният съвет се свиква на заседание най-малко два пъти годишно от 
председателя или по искане на една трета от членовете му.  
(Предишен текст на чл. 6 Областният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж 
на 3 месеца от председателя или по искане на една трета от членовете му) 
 

На 12 август 2015 г. председателят на Областния съвет за сътрудничество по 
етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ), г-н Ивайло Петров прегледа 
постъпилите писмени решения от членовете на съвета, които постъпиха в следната 
последователност: 

 

1. Георги Цеков – представител на РДСП - Монтана – ПОДКРЕПЯ; 
2. Росица Енчева – представител на РИО - Монтана - ПОДКРЕПЯ; 
3. Иванка Чавдарова – представител на РоНСК - Монтана - ПОДКРЕПЯ; 
4. Даниела Табакова – представител на КЗД - Монтана - ПОДКРЕПЯ; 
5. Емилия Цветанова – представител на община Медковец - ПОДКРЕПЯ; 
6. Бойка Борисова – представител на Тер. статистическо бюро – Монтана - ПОДКРЕПЯ; 
7. Николай Кирилов – представител на Фондация „Рома-Лом” - ПОДКРЕПЯ; 
8. Радослав Найденов – представител на община Берковица - ПОДКРЕПЯ; 
9. Цветелина Александрова – представител на община Г. Дамяново - ПОДКРЕПЯ; 
10. Светланка Иванова – представител на ДРСЗ - Монтана - ПОДКРЕПЯ; 
11. Денис Хилмиев – представител на ОДМВР – Монтана - ПОДКРЕПЯ; 
12. Наташа Младенова – представител на община Брусарци - ПОДКРЕПЯ; 



2 

13. Валентин Кръстев – представител на община Чипровци – ПОДКРЕПЯ; 
14. Иван Лазаров – представител на община Вършец - ПОДКРЕПЯ; 
15. Камелия Арсенова – представител на община Лом - ПОДКРЕПЯ; 
16. Емилия Попова – представител на РИОСВ – Монтана - ПОДКРЕПЯ ; 
17. Рени Славкова – представител на РЗИ - Монтана – ПОДКРЕПЯ; 
18. Калина Филипова -  представител на ОД „Земеделие” - Монтана – ПОДКРЕПЯ; 
19. Тихомир Антонов – представител на община Монтана – ПОДКРЕПЯ. 

 

След направения преглед се установи, че два от подадените формуляри за 
неприсъствено вземане на решение са невалидни – на община Брусарци и на община 
Вършец, тъй като не са попълнени от членовете на ОССЕИВ – зам. – кметовете на тези 
общини, а от самите кметове.  

След анулиране на двата гласа, общо подкрепилите така предложените промени в 
Правилника на ОССЕИВ – Монтана са 17 бр., което осигурява мнозинство за вземане на 
решение. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

реши:  
В Правилника за устройството и дейността на съвета да бъдат нанесени следните 

промени: 
чл. 5. (1) Областният съвет се състои от председател, заместник председател и членове. 
чл.5. (3) Заместник председателят на обла тния съвет е заместник областен управител, в 
чийто ресор са включени етническите и интеграционните въпроси; 
 

чл. 7. (2) Заместник председателят на областния съвет: 
 

 
ява неговите функции 

 

Чл. 6.(1) Областният съвет се свиква на заседание най-малко два пъти годишно от 
председателя или по искане на една трета от членовете му.  
 

В резултат на взетото неприсъствено решение от членовете на ОССЕИВ – Монтана така 
приетите промени ще бъдат нанесени в Правилника и публикувани на официалната 
интернет страница на Областна администрация Монтана в секция „Областни съвети и 
комисии” – подсекция „Областен съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси”. 
 

Съгласувал:  (п) 

/Ивайло Петров, Областен управител на област Монтана/ 

 

Изготвил: (п) 

/Орлин Орлинов, ст. експерт, Дирекция АКРРДС/ 


