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ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Емил Христов Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

Относно: Приемане на План за действие на Община Братя Даскалови 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 г. 

 

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение на Министерски съвет № 278 от 05.05.2022 г. бе приета Националната 

стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-

2030) и Националния план за действие за периода 2022-2023 г. 

В изпълнение на Националната стратегия и Националния план на 29.07.2022 г. бе 

утвърдена Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-

2030). 

Във връзка с изпълнение на стратегия за равенство, приобщаване и участие на 

ромите (2021-2030) е необходимо Община Братя Даскалови да приеме План за действие 

на Община Братя Даскалови 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 г. 

 

 Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет Братя Даскалови да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Братя Даскалови, реши:  

 

1. Приема План за действие на Община Братя Даскалови 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 г. 
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ВНОСИТЕЛ: 

 

ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 
 

 

Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 
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