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ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 

ОТ АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 
 

 

Относно:  План 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./. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Във връзка с изпълнението на Националната стратегия на Република България за 

равенство, приобщаване и участие на ромите /2021 – 2030г./ всяка област изготвя 

областна стратегия, а всички общини на територията на областта – общински планове 

за действие. 

 

Настоящата докладна се изготви предвид следните мотиви:  

 

Настоящият План за действие на община Стралджа за периода /2021 – 2023г./ е  

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

област Ямбол за периода /2021 – 2030г./, наричан по-нататък План за действие и  е 

неразделна част от Стратегията в изпълнение на Националната стратегия на Република 

България за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021 – 2030г./. 

 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 целите и 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 на Плана за действие ще бъде прилаган 

интеграционният принцип на база равнопоставеност и равна отговорност, т. е. оказване 

на помощ не само на ромската етническа група и другите групи в неравностойно 
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социално положение, но и на всички български граждани като цяло, които имат 

потребност от определена помощ и съдействие при решаването на проблеми. 

В община Стралджа този процес на интегриране, равнопоставеност, 

приобщаване   и участие на ромите, както и на други граждани в уязвимо социално 

положение, близко до това на ромите ситуация е непрекъснат. 

Пандемията от COVID – 19 засили уязвимостта на изолирани и 

маргинализирани  ромски  общности и показа спешната  нужда от  по– ефективен и 

всеобхватен политически отговор на национално, европейско ниво и най– вече на 

местно ниво. 

              От основно значение е създаването на условия и подпомагане процеса на 

интегриране на малцинствата в българското общество чрез провеждане на активна 

социална, демографска, културна и образователна политика, осигуряваща достоен 

начин и равнище на живот на различните етнически групи. В основните сфери на 

дейност са включени- образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, 

върховенство на закона и недискриминация. 

 За разработването на Плана за действие със заповед на кмета на община 

Стралджа №З-636/11.08.2021г. бе сформиран Общински оперативен екип, включващ 

представители на всички заинтересовани страни. 

В изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, 

приобщаване и участие на ромите /2021 – 2030г./, всяка област изготвя областна 

стратегия, а всички общини на територията на областта – общински планове за 

действие. 

 

С оглед гореизложеното предлагам Общински съвет-гр. Стралджа на основание 

чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с изпълнението на Националната стратегия на 

Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021 – 2030г./ 

предлагам да  приеме следния проект за 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1.Приема План 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./. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /п/ 

АТАНАС КИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 
  


