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ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ

ПРОТОКОЛ № 01 / 26 юни 2014 г.

На 26 юни 2014 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:

1. Николай Пенчев  – Областен управител на област Монтана, председател на ОССЕИВ;
2. Орлин Орлинов – ст. експерт, Дирекция АКРРДС, секретар на ОССЕИВ;
3. Тодор Тодоров – представител на Комисия за защита от дискриминация - Монтана;
4. Иванка Горанова – представител на РОНСК - Монтана;
5. Мариела Танкова – представител на ОДЗ – Монтана;
6. Стефка Александрова – представител на РДСП – Монтана;
7. Росица Ангелова – представител на РИО - Монтана;
8. Цветелина Александрова – представител на община Г. Дамяново;
9. Бойка Борисова – представител на ТСБ – Монтана;
10. Андрей Тодоров – представител на община Брусарци;
11. Валери Белов – представител на община Монтана;
12. Петър Цветанов – представител на Нац. мрежа на здравните медиатори, клон Монтана;
13. Ваньо Андреев – представител на община Берковица;
14. Радослав Найденов – представител на община Берковица;
15. Даниела Караилиева – представител на РЗИ - Монтана;
16. Денис Хилмиев – представител на ОДМВР – Монтана;
17. Тони Трайков – здравен медиатор, община Вълчедръм;
18. Асен Найденов – представител на община Бойчиновци;
19. Ташко Танов – представител на ФРКР „Нангле 2000” – Монтана;
20. Боян Аврамов – представител на община Вълчедръм;
21. Емилия Попова – представител на РИОСВ - Монтана;
22. Христина Михалакиева – представител на община Якимово.

Областният управител г-н Николай Пенчев откри заседанието на ОССЕИВ като представи
дневния ред, който премина в следната последователсност:

1. Представяне на насоки и указания за предстоящия процес по областно планиране,
свързан с изготвянето на общински планове за интегриране на ромите 2014-2020 г.;

2. Представяне на примерен общински план за интегриране на ромите 2014-2020 г.;
3. Други.
По така предложения дневен ред нямаше направени допълнения и заседанието продължи

своята последователност.
По първа точка от дневния ред г-н Пенчев обяви на присъстващите,  че в изпълнение на

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. предстои
да бъдат актуализирани общинските планове за действие за новия програмен период 2014-2020 г.,
която актуализация ще премине по предварително предоставени от Националния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси методология и рамка на примерен
общински план.

С провеждането на заседанието на ОССЕИВ се дава и началото на областното планиране на
област Монтана за интеграция на ромите 2014-2020 г.
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 Г-н Пенчев даде думата на г-н Орлин Орлинов да представи методологията за изготвянето на
общинските планове за интеграция на ромите за периода 2014-2020 г.

Г-н Орлинов представи на присъстващите методологията за изготвяне на общинските
планове, като същата бе предоставена на членовете на ОССЕИВ и на хартиен носител. Секретарят
на ОССЕИВ съобщи, че текущото заседание ще премине също и под формата на координационно-
информационна среща, която се провежда в изпълениние на методическите указания.

По втора точка от дневния ред г-н Николай Пенчев отново даде думата на г-н Орлин
Орлинов, за да представи на присъстващите накратко примерен общински план, изготвен от 18
неправителствени организации, работещи в сферата на интеграционните въпроси. Г-н орлинов
обеща примерния общински  план да бъде изпратен на всички членове на ОССЕИВ, за да може да
бъде използван като шаблон при изготвянето на общинските планове в област Монтана. Срокът,
който бе представен като краен за изготвянето и приемането на общинските планове от
съответните общински съвети на всяка община е краят на 2014 г.

По трета точка от дневния ред присъстващите имаха възможност да направят коментари
по темите, които се представиха по време на заседанието, както и да споделят своя опит в сферата
на интеграционните политики.

Г-н ташко Танов взе думата, като сподели, че според него в процеса по общинско
планиране е задължително да участват ромски неправителствени организации, за да може
процеса наистина да бъде ползотворен и да бъдат застъпени конкретните проблеми на общността.
Според него в ОССЕИВ също ромските организации са слабо представени и на заседанията от
поканените 4 такива присъстват най-много по 1 или 2. Г-н Танов сподели на присъстващите и
конкретен проблем, който той има в сферата на интеграционните политики в община Берковица.

След г-н Танов, думата взе и г-н Боян Аврамов, който благодари на Областна
администрация Монтана за доброто сътрудничество и съвместната работа в сферата на
интеграционните политики и съобщи, че е доволен от това, че тази година срокът за актуализиране
на общинските планове е по-голям, до края на годината, а не както беше последният път за около
1 месец. Г-н Аврамов представи на присъстващите информация за новоучредена асоциация от
експерти, работещи в сферата на етническите и интеграционните въпроси и направи предложение
ако има желаещи да се включат в състава на тази организация да подадат заявления за членство.

Г-н Пенчев направи предложение към неправителствените организации да бъде
организирана последваща среща в неговия кабинет с техни представители, на която да се обсъдят
актуални проблеми на ромското население и да се търсят възможни решения и подкрепа от
държавата за тяхното разрешаване

Г-н Радослав Найденов припомни на присъстващите, че в края на 2013 г. бе стартирана
процедура по узаконяване на незаконни постройки и домове в ромски квартали, която не даде
почти никакъв резултат, защото тези домове не притежаваха удостоверение за търпимост и
нямаше как да се възползват от промените в ЗУТ. Секретарят на ОССЕИВ, г-н Орлинов, сподели, че
след като е поискано от ОССЕИВ Монтана удължаване на срока за узаконяване на подобни
посстойки, чрез Министерски съвет, на писмото на Областния управител не е отговорено и няма
никаква реакция и до момента.

След изчерпване на дневния ред г-н Пенчев закри заседанието.

Съгласувал: (п)
/инж. Николай Пенчев, Областен управител на област Монтана/

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


