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ДO
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 2015 - 2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 21.12.2011 г. Министерски съвет разгледа Национална стратегия за интегриране на
ромите в България (2012 - 2020 г.) и Плана за действие към нея. На 01.03.2012 г. Народното
събрание на Република България прие националната стратегия.
Планът за действие се изпълнява в два периода: първият обхваща 2012 - 2014 г. и завършва с
изпълнението на Националния план за действие по „Десетилетие на ромското включване
2005 - 2015 г.”, актуализиран през 2011 г. и следва неговия формат. Вторият период обхваща
2014 - 2020 г. и е съобразен с настоящия програмен период в Европейския съюз.
През март 2013 година бе приета и Областната стратегия за интегриране на ромите. Като
продължение и според изискванията на тези документи, със Заповед № РД.02.05-66 /
02.02.2015 г. на кмета на община Елена, екип с участието на:
• служители на Община Елена;
• служители на Дирекция „Бюро по труда” - филиал Елена;
• служители на Дирекция „Социално подпомагане” – Елена;
• представители на РУ „Полиция“ гр. Елена;
• представители на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”;
• лични лекари
разработи настоящия план, чиито приоритетни области са продължение на рамката на
Националната и Областната стратегии.
Реализирането на общинската политика в приоритетните направления е непрекъснат
процес, но също и инструмент за единодействие на местните инициативи с държавните
изисквания и е инструмент за подобряване благосъстоянието на маргинализираните уязвими
групи от населението.
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 Националната 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 г.) и Областната
стратегия за интегриране на ромите, Общински съвет Елена
Приема План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики
2015 - 2017 г.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“
03.02.2015 г., 17:30 ч.
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