ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

изх. № РД.01.02-______/__________ 2018 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на
интеграционните политики 2018 – 2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 се
прие от Народното събрание с Решение от 1 март 2012 г. (Държавен вестник, бр. 21 от
13 март 2012 г.). В съответствие с Националната и Областна стратегия за интегриране
на ромите през 2013 г и 2015 г. бе разработен План за действие за подкрепа на
итеграционните политики в община Елена съответно за периода 2013-2014 г. и 2015 2017 г.
Планът за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики
определя и планира задачите и усилията на местната власт, НПО и общността, към
проблемите на маргинализираните групи в общината. Той e неразделна част от
Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на област Велико
Търново и се основава на приоритетите и насоките на държавната политика в тази
сфера. Планът за действие ще се изпълнява през 2018 г. - 2020 г., който период обхваща
следващия програмен период на Европейския съюз по Оперативните програми за
България с оглед финансова подкрепа чрез използването на инструментите на ЕС.
Настоящият план за действие има за цел да анализира и идентифицира предпоставките
и да планира дейностите, в изпълнение на интеграционната политика, насочена към
българските граждани от ромски произход и други уязвими групи, живеещи в сходна
ситуация. Акцент в плана за действие е постигането на баланс между дейностите по
социалното включване и дейностите, гарантиращи устойчиво развитие на общността,
като основна част заемат дейностите по интеграцията на ромското население.
Изпълнението му е насочено към:
•
Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи
се от социална подкрепа;
•
Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от
маргинализираните групи;
•
Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си;
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•
Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и
социалност към хората в неравностойно положение.
Реализирането на общинската политика в приоритетните направления е непрекъснат
процес, но също и инструмент за единодействие на местните инициативи с държавните
изисквания със цел да се подобри благосъстоянието на маргинализираните групи.
Планът за действие е разработен като отворен документ, който може да се актуализира,
допълва и променя при необходимост.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на Национална стратегия на Република
България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., Плана за действие за изпълнение на
националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012–2020)
и Областна стратегия за интегриране на ромите:
1. Приема План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните
политики 2018 – 2020 г.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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