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ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 

ОТ АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 
 

 

 

Относно:  Приемане на Мониторингов доклад на община Стралджа за 2021г. в 

изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на 

ромите в област Ямбол за периода /2021 – 2030г./. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

През месец септември 2021г. е приета Областната стратегия за равенство, 

приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за периода /2021 – 2030г./, въз 

основа на която всяка община приема общински план за действие. 

 

 

Настоящата докладна се изготви предвид следните мотиви:  

 

Планът за действие на община Стралджа за периода /2021 – 2023г./ в изпълнение 

на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол 

за периода /2021 – 2030г./ е приет от Общински съвет- гр.Стралджа с Решение № 303 от 

Протокол №25/30.09.2021г.  

 Планът за действие задава основни принципи на цялостна общинска политика 

за равноправно интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Стралджа. Той е резултат 

от съвместните усилия и партньорството между общинска администрация, общинските 

институции, институциите в областта на социалните услуги, неправителствените 

организации и ромската общност. 

Планът за действие цели очертаване на задачите за приобщаване на българските 

граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 

живеещи в сходна на ромите ситуация, които са част от населението на община 

Стралджа. При реализацията му бе прилаган интеграционният принцип на база 
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равнопоставеност и равна отговорност, т. е. оказване на помощ не само на ромската 

етническа група и другите групи в неравностойно социално положение, но и на всички 

български граждани като цяло, които имат потребност от определена помощ и 

съдействие при решаването на проблеми.  

Със заповед на кмета на община Стралджа е определено Звено за мониторинг и 

оценка, което изготвя годишен мониторингов доклад за напредъка по изпълнението на 

заложените дейности по приоритетите на Плана за действие на община Стралджа. 

 

С оглед гореизложеното, Ви представям изготвения Мониторингов доклад на 

община Стралджа за 2021г. в изпълнение на  Областната стратегия за равенство, 

приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за периода /2021 – 2030г./ и 

предлагам Общински съвет-гр. Стралджа на основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ да приеме 

следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1.Приема Мониторингов доклад на община Стралджа за 2021г. в изпълнение на 

Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за 

периода /2021 – 2030г./. 

 

Приложение: Мониторингов доклад на община Стралджа за 2021г. в 

изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в 

област Ямбол за периода /2021 – 2030г./. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

АТАНАС КИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
                                                                                      
 


