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ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ 

ПРОТОКОЛ № 02 / 14 юни 2012 г. 

На 14 юни 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: 

1. Ивайло Петров – Областен управител на област Монтана, председател на ОССЕИВ; 

2. Нина Петкова – Зам. областен управител на област Монтана; 

3. Орлин Орлинов – мл. експерт, Дирекция АКРРДС, секретар на ОССЕИВ; 

и членове:  

 

1. Николай Кирилов – Фондация „Рома – Лом”; 

2. Майа Накова – ДРСЗ Монтана; 

3. Бисер Методиев – зам. кмет на община Бойчиновци: 

4. Венцислав Евгениев – ОД МВР – Монтана; 

5. Тодор Тодоров – Регионалeн представител на Комисия за защита от дискриминация; 

6. Константин Владов – зам. кмет на община Якимово; 

7. Наталия Димитрова – зам. кмет на община Брусарци; 

8. Нели Спасова – ОД „Земеделие” – Монтана; 

9. Камелия Арсенова – зам. кмет на община Лом; 

10. Катинка Борисова – експерт ЕИВ в община Лом; 

11. Виктория Петрова – Фондация „Ресурсен център ШАМ” – Монтана; 

12. Алексиния Николова – РИОСВ Монтана; 

13. Бойка Борисова – директор на Териториално статистическо бюро – Монтана; 

14. Елена Илиева – зам. кмет на община Чипровци; 

15. Весела Коларска – зам. кмет на община Монтана; 

16. д-р рени Славкова – РЗИ – Монтана; 

17. Георги Цеков – директор РДСП – Монтана; 

18. Иванка Герговска – РИО Монтана; 

19. Цветелина Александрова – зам. кмет на община Георги Дамяново; 

20. Радослав Найденов – зам. кмет на община Берковица; 

21. Емилия Цветанова – зам. кмет на община Медковец; 

22. Иванка Горанова – РДНСК Монтана. 

На срещата присъстваха също: 

1. Петър Цветанов - председател на „Национална мрежа на здравните медиатори”; 

2. Валерия Белова – здравен медиатор в община Монтана. 
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Редовното заседание на Областният съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси /ОССЕИВ/ започна с едноминутно мълчание в памет на Петър 

Борисов – председател и основател на Фондация „Ресурсен център ШАМ” – Монтана и 

член на ОССЕИВ. 

Областният управител Ивайло Петров представи на присъстващите дневния ред, 

който протече в следната последователност: 

1. Създаване на предпоставки за изготвяне на областни и общински стратегии за 

интегриране на ромите 2012 – 2020 г.; 

2. Информация за работата на здравните медиатори в област Монтана; 

3. Други. 

По първа точка от Дневния ред, областният управител съобщи на присъстващите, че 

по заръка на НССЕИВ и в изпълнение на приетата на 1 март 2012 г. от Народното събрание, 

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.”, 

всички области от страната трябва да създадат и приемат областни стратегии за 

интегриране на ромите 2012 – 2020 г. и общински планове за работа към тях. 

За целта, след изготвяне на методология от НССЕИВ и Световната банка за написване 

на тези стратегии, областният управител със своя заповед ще сформира работна група, 

която да участва в написването на областната стратегия. 

Председателят на ОССЕИВ даде думата за подробности и пояснения на Орлин 

Орлинов – секретар на ОССЕИВ, който запозна присъстващите с информация за 

протичането на всеки етап от създаването и приемането на бъдещите областни стартегии 

и общински планове за работа към тях. 

От представената информация стана ясно, че общините на територията на област 

Монтана ще трябва да идентифицират проблемните области, касаещи малцинствата и да 

ги включат в общинските планове за работа към областните стратегии.  

В работната група по написването на стратегията ще трябва да вземат участие 

представители на общините, неправителствени организации и териториални структури, 

имащи отношение към проблемите на малцинствата. 

По втора точка от дневния ред, областният управител сподели, че след преминалите 

приемни дни с граждани, които бяха реализирани през последните два месеца във всички 

общини на територията на областта, в които лично е участвал и г-н Петров, е станало ясно, 

че назначените в момента здравни медиатори наистина са в помощ на ромското 
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население и за в бъдеще по инициатива на народните представители е възникнала идея 

броят на тези здравни медиатори в областта да се увеличи, за да може тяхната работа да 

протича по-спокойно и ефективно. 

Г-н Петров даде думата на председателя на „Националната мрежа на здравните 

медиатори”, Петър Цветанов, който представи презентация за работата на здравните 

медиатори в област Монтана. 

По трета точка от дневния ред, на присъстващите бе представена информация за 

предстоящата инициатива на Областна администрация Монтана „Ден на отворените 

врати”, която ще се проведе на 19 юни 2012 г.. Инициативата ще бъде насочена по -

специално към младежите от малцинствата, на които ще бъде представена презентация за 

работата на областната администрация и информация за легитимните университети на 

територията на цялата страна и възможности за кандидатстване по стипендиантски 

програми. 

Орлин Орлинов направи предложение на присъстващите, при следващо оформяне 

на годишния културен календар по общините да бъде добавена и датата 10 юни, която в 

цял свят се отбелязва като Международен ден на ромската жена и е обявен за такъв през 

1998 година, когато в Будапеща се е състояла първата конференция на ромски жени от цял 

свят. 

След изчерпване на днвения ред, областният управител закри заседанието на 

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. 

 

 

Изготвил:  /п/ 

/Орлин Орлинов, мл. експерт, Дирекция АКРРДС/ 

 

Съгласувал:  /п/ 

/Ивайло Петров, областен управител на област Монтана/  

 

 


