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ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ 

ПРОТОКОЛ № 05 / 15 декември 2012 г. 

от проведена процедура за неприсъствено вземане на решение 
от членовете на Областния оперативен екип за планиране в областта на интеграцията на 

ромската общност към ОССЕИВ Монтана 
 

относно 
 

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА 
ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-202 г. 

 
На 15.12.2012 г. председателят на Областния оперативен екип за планиране в 

областта на интеграцията на ромската общност и зам. областен управител на област 
Монтана – г-жа Нина Петкова, прегледа постъпилите писмени решения за неприсъствено 
одобрение на Проект на Областната стратегия на област Монтана за интегриране на 
ромите 2012-2020 г. В отговор на писмо изх. № ОКД-48-12/10.12.2012 г. на областен 
управител на област Монтана до членовете на Областния оперативен екип за провеждане 

на процедура за неприсъствено вземане на решение за одобрение на посочения по-горе 
стратегически документ, в указания срок са постъпили общо 18 положителни решения. 

1. Преглед на постъпилите решения 
След направения преглед на постъпилите отговори се установи, че от общо 21 

члена с право на глас, в Областна администрация Монтана са постъпили: 
* 18 потвърждения (85,7 % от членовете на Областния оперативен екип за планиране с 
право на глас) за предложението за одобряване на  Проект на Областната стратегия на 

област Монтана за интегрирне на ромите 2012-2020 г. Получените потвърждения се 
разпределят както следва: 
- 17 решения подкрепят изцяло текста на Проекта на Областната стратегия на област 
Монтана за интегрирне на ромите 2012-2020 г.; 
- 1 решение (получено от ТСБ – Монтана) подкрепя текста на Проекта на Областната 
стратегия на област Монтана за интегрирне на ромите 2012-2020 г. с уточнение, 
посочените статистичекси данни в документа да бъдат само от официалната статистика, 
без да се посочват неофициални данни, получени от НПО. 
2. Несъгласия 

В рамките на проведената писмена процедура в Областна администрация Монтана 
не са постъпили писмени становища, включващи несъгласия. 
3. Заключение 

В резултат на проведената процедура за неприсъствено вземане на решение, в 
Проекта на Областната стратегия на област Монтана за интегрирне на ромите 2012-2020 г.; 
бе нанесена посочената от ТСБ – Монтана корекция и Областният оперативенекип за 

планиране в областта на интеграцията на ромската общност към ОССЕИВ Монтана взе 
следното  РЕШЕНИЕ: 
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1. Одобрява предложения Проект на Областната стратегия на област Монтана за 
интегрирне на ромите 2012-2020 г. 
 

Одобреният стратегически документ ще бъде внесен за утвърждаване със Заповед 
от Областния управител на област Монтана и след това изпратен по електронната поща до 
всички общини на територията на област Монтана, за да послужи като основа за 
създаване на общински планове за действие в изпълнение на интеграционните политики. 
Изготвените и одобрени на общински съвет до края на месец януари 2013 г. общински 
планове ще оформят цялостният вид на Областната стартегия на област Монтана за 

интегриране на ромите 2012-2020 г. като нейни приложения. 
За популяризирането на Областната стратегия на област Монтана за интегриране на 

ромите 2012-2020 г. сред широката общественост и заинтересованите страни, същата ще 
бъде публикувана на официалния сайт на Областна администрация Монтана. 
 
 

НИНА ПЕТКОВА, /п/  

зам. областен управител на област Монтана 

 

Изготвил:  /п/ 

Орлин Орлинов, мл. експерт, Дирекция АКРРДС 

 

 

 


