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ДО 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 
ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ОТНОСНО: Приемане на План за действие на Община Първомай в изпълнение на Областната 
стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023г. 

        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
        УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

       Общинските планове за действие се разработват като неразделна част от Стратегията на 
Област Пловдив за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2023г., в 
изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и 
участие на ромите /2021 – 2023/ и е необходимо да бъдат разгледани и гласувани от Общински 
съвет. Изпълнението на плана е насочено към приоритетни области на интеграционна политика: 
образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост и социално включване, върховенство на 
закона и недискриминация, култура и спорт. Реализирането на общинската политика за 
интегриране на уязвимите групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните 
инициативи с държавни изисквания, възможности на местната власт и потребностите на жителите 
от общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи и евентуално намаляването им в 
бъдеще. 
       С Решение на Общински съвет - Първомай  № 324 от 31.05.2018 г. по протокол № 34 е приет  
„План за действие на община Първомай за интегриране на български граждани от ромски произход 
/2018-2020 г./”.  За изпълнението на дейностите по плана, пред областния управител на област 
Пловдив са представени отчети за изпълнението му. 
        Със Заповед № РД-15-360/10.06.2021г.на Кмета на Община Първомай е назначен  Общински 
оперативен екип и работна подгрупа към него, включваща в състава си служители от Общинска 
администрация – Първомай, имащи за задача изготвяне на План за действие на Община Първомай 
в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
/2021 – 2023г./, с цел актуалност на нормативната уредба в тази област и спазване на реда за 
приемане на нормативен акт, предвиден в Закона за нормативните актове. 



        Настоящият План за действие е резултат от съвместните усилия и партньорството между 
общинска администрация, общинските институции, институциите в областта на социалните 
услуги, неправителствените организации и ромската общност. 
        Общинският съвет има задължение да приеме План за действие на Община Първомай в 
изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход 
и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. В 
практическата реализация 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 социално положение, но и на всички български граждани. 
        В община Първомай процесът 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. 
        Планът за действие на Община Първомай за приобщаване на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
/ 2021 – 2023 / е неразделна част от Стратегията на област Пловдив за равенство, приобщаване и 
участие на ромите за периода / 2021 – 2023 / и  по тази причина той следва приоритетите и целите 
на областната стратегия. Едни от поставените цели са: подобрен достъп на етническите 
малцинства в община Първомай, намалена безработицата сред малцинствата, намалена 
неграмотността сред 18 – 29 годишните млади хора, намаляване броя на отпадналите от училище 
ученици, повишена осведоменост на целевите групи, включване на целевите групи при изпълнение 
на дейностите по НПД и осигуряване на актуална информация и детайлизирана картина на 
състоянието, проблемите и потребностите от приобщаване на маргинализираните етнически групи.
        В изпълнение на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проекта на горепосочения План 
за действие на Община Първомай е обявен на сайта на общината на 01.07.2021г. Съгласно чл.26, 
ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ срокът за предложения и становища по проектите на 
нормативните актове е не по – кратък от 30 дни. С това се даде възможност в 30 – дневен срок, 
заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Плана за 
действие на община Първомай в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 
живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023. От справка по чл.26, ал.5 от ЗНА е видно, че по 
така обявения Проект на Плана за действие на Община Първомай не са постъпили възражения, 
предложения и становища от заинтересованите лица. 
       Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и след разглеждане и произнасяне за 
съдържанието и обхвата на така предложения Проект на План за действие на Община Първомай, 
предлагам на Общински съвет на Община Първомай да вземе следното 

РЕШЕНИЕ 

1.Приема План за действие на Община Първомай в изпълнение на Областната стратегия за 
приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023г.. 

МОТИВИ: Общинския план за действие се приема с цел подпомагане и като част от 
Стратегията на Област Пловдив за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 
2023г., в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване 
и участие на ромите /2021 – 2023/. 

         Приложения: 



1.  План за действие на Община Първомай в изпълнение на Областната стратегия за 
приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 -2023;  

2. Мотиви; 
3. Протокол удостоверяващ датата на публикация на Проект на План за действие на Община 

Първомай; 
4. Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове. 

С уважение, 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 
Заместник - кмет на Община Първомай 


