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ОТНОСНО: Приемане на отчет и анализ за действия на Община Смолян в изпълнение на 
Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход (2016-
2017) и приемане на Актуализиран план за действие на Община Смолян за интегриране  на 
ромите в периода  2017 -2020 година 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
Планът за интегриране на ромите в Община Смолян (2012-2020 г.) е разработен в 

съответствие с Областната стратегия на област Смолян за интеграция на ромите (2012-2020) 
и в съответствие с Националния план за действие 2012-2020 г. за изпълнение на 
Националната стратегия за интегриране на ромите на Република България, приет с РМС 
№355  от 11 май 2016 г.  

Цялостната концепция на плана е съобразена със стратегическата цел на Стратегията 
на област Смолян за интеграция на ромите, а именно: 

 Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо 
положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за 
борба с бедността и изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в 
неравностойно положение от други етнически групи. 

Настоящият Актуализиран план 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, така че към 2017 г. да са намалели съществуващите икономически 
различия и да е постигнато социално сближаване. 

Изпълнението му е насочено към шест приоритетни области на интеграционна 
политика: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона 
и недискриминация, култура и медии. Тя е отворена за изменения и актуализация.  
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.                 
Основните приоритети на Плана за интегриране на гражданите в уязвимо социално-
икономическо положение са: 

� повишаване на образованието 
� здравен статус 
� жилищни условия 
� заетост 



� върховенство на закона и недискриминация 
� култура и медии 

 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и във 

връзка с изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите в Област Смолян 
(2012-2020), предлагам Общински съвет – Смолян, да приеме следните 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 1. Приема отчет и анализ за действия на Община Смолян в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход (2012-2020), 
съгласно Приложение №1. 

 2. Приема Актуализиран план за действие на Община Смолян за интегриране на ромите 
(2017-2020) в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани 
от ромски произход в Област Смолян (2012-2020), съгласно Приложение №2. 

 3. Възлага на Кмета на Община Смолян да разработи механизъм за координация и 
управление, за мониторинг и оценка на изпълнението на Плана за действие на Община 
Смолян по интеграция на ромите. 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 
 
 
 
 
 


