
 
 
 
 
 
 
 

МОТИВИ 
КЪМ ПРОЕКТА ЗА ПЛАН  ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД  2018 – 2020Г 

 
(съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА) 

 
 

 І. Причини, които налагат приемането на  План  за действие на Община Завет 
в изпълнение на  стратегия на област Разград за интеграция на българските граждани от 
ромски произход  2018 – 2020г. 

               Правно основание: 
               чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА; 
               чл. 26 и чл.28 от ЗНА; 
               чл. 76-79 от АПК 
 

Настоящият план за действие   на Община Завет  е съобразен с Областната 
стратегия за интегриране  на ромите  на територията  на  област     Разград  (2012-2020)  
и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 
2020) . 

Планът е разработен и консултиран в рамките на Общинска работна група за 
реализиране на местната политика за интеграция на ромите, създадена със заповед  02-
09-516/13.12.2017г.  на Кмета на община Завет, в рамката на програма ROMACT. 

 
2. Цели,  които се поставят: 
Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на българските 

граждани в уязвимо положение от други етнически групи в обществения и 
икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, 
блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на 
качеството но живот при спазване на принципите на равнопоставеност и 
недискриминация. 

 
3,Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба. 
             Прилагането на  Плана  за действие на Община Завет в изпълнение на  
стратегия на област Разград за интеграция на българските граждани от ромски 
произход  2018 – 2020г. изисква  финансови  средства, които ще бъдат осигурени от 
различни източници, в  т.ч. общинският бъджет, целева субсидия от републиканския 
бюджет, проекти по оперативни програми. 

 
4. Очаквани резултати от приемането на  Плана  за действие на Община Завет 

в изпълнение на  стратегия на област Разград за интеграция на българските граждани от 
ромски произход  2018 – 2020г.: 
          Повишаване на статуса на ромите до нивата на статуса на мнозинството от 



гражданите в община Завет и включване на ромите във всички форми на обществения, 
икономическия, културния и политическия живот на общината. 

 
 

 
Вносител, 
 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на Община 
 


