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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 
 

 

 

 

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ 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 – 2023/. 

 

                  Планът за действие е 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/.  

       Той е резултат от съвместните усилия и партньорството между общинска 

администрация, общинските институции, институциите в областта на социалните услуги, 

неправителствените организации и ромската общност. 

       Интеграцията изразява шансовете и възможностите на всички български граждани в 

различните области на живота, издига тяхната активност и реализацията на демократичните 

процеси в България, активизира процеса на единението без значение от етнически произход 

и вероизповедание. Тя е процес, който е насочен към активното включване на различни 

социални и етнически групи в управлението на общината, икономическия живот, културата, 

образованието, промяната на условията на живот и нова жилищна политика. 

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. 

        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. 

 

 



 

 

 

ПРИЧИНИ, НАЛАГАЩИ ПРИЕМАНЕТО 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 – 2023/. 

 

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 при населението  на община Първомай. 

  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. 

                 При разработването на плана е взета предвид следната нормативна база: 

- Конституцията на Република България / С.,1991./ 

- Чл.6./1/ Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права: 

-         /2/ Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения 

на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, 

пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, 

лично и обществено положение или имуществено състояние. 

- Закон за защита от дискриминация  /Обн.ДВ.бр.86 от 30.09.2003г. в сила от 01.01-

2004г./ 

- Преброяване на населението от 2011г., НСИ 

- Национална стратегия за интегриране на ромите в Република България /2012 – 

2020г./ 

- План за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020 – 2025г. 

- Европейски стълб на социалните права. 

- Проект на национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и 

участие на ромите /2021 – 2030г./ 

                Приоритетни области на действие са: 

                     - Образование 

                     - Здравеопазване 

                     - Жилищни условия  

                     - Заетост 

                     - Върховенство на закона и дискриминация 

                     - Култура и медии 

                Община Първомай поддържа политика на всеобхватно и недискриминационно    

финансиране на приоритетите в Плана за действие. 

                Постигането на равенство, приобщаване и участие на ромите изисква сътрудничество на 

всички пряко ангажирани институции на национално, регионално и местно ниво в 

партньорство с гражданското общество и пълноценното участие на ромите в този процес, 

явяваща се и основна причина да се приеме настоящия План за действие на Община 

Първомай.  

 

 

                 ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ. 

 

                 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. 

 

 

                 ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 

НОВИЯТ 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./ 

              

                 Финансови средства от местния бюджет не се изискват за прилагането на Плана за 

действие. В особени случаи е допустимо разходване на средства, които обаче ще бъдат от 

Републиканският бюджет.  

 

               

                   ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 

 

       В края на периода 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  очакваме: 

 

- Разширен фокус върху равноправието, участието и приобщаването на ромите; 

- Засилване на политиките на социално включване; 

- Синхронизиране на визията за развитието на етноинтеграционните процеси; 

- Съответствие на областните стратегии на националните и европейските приоритети в 

сферата на приобщаването на маргинализираните етнически групи; 

- Осигуряване на актуална информация и детайлизирана картина на състоянието, 

проблемите и потребностите от приобщаване на маргинализираните етнически 

групи.  

- Съпоставимост на разработените областни стратегии в резултат от прилагането на 

единни подходи на планиране, отчитане и мониторинг; 

- Намаляване броя на отпадналите от училище ученици; 

- Повишена посещаемост на учебни занятия; 

- Намалена неграмотността сред 18 – 29 годишните млади хора;  

- Получена професионална квалификация от младежи; 

- Намалена безработицата сред малцинствата; 

- Подобрен достъп на етническите малцинства в община Първомай до здравни услуги 

и намалена заболеваемост; 

- Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в общината; 

- Съхранена идентичност на малцинствените общности; 

- Повишена осведоменост на целевите групи; 

- Включване на целевите групи при изпълнение на дейностите по НПД; 

- Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по-специално за 

популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в областта на 

интеграцията на ромите. 

 

    

 

 



 

 

 

         Приложение: 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.  

 

 

 

 

С уважение, 

 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 

Заместник Кмет на Община Първомай 

 

 

 


