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ДОКЛАД 
 

Пo чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
от Галина Георгиева Стоянова - Кмет на община Казанлък 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие 
на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на 
ромите ситуация за 2020 г.  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседание през 2021 г. 

 
МОТИВИ:  
Във връзка с реализацията на Национална стратегия на Република България за 
интегриране на ромите (2012-2020), План за действие за изпълнение на Националната 
стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и Областна 
стратегия за интегриране на ромите в област Стара Загора (2013-2020) с Решение 
№419/30.03.2017 г. Общински съвет - Казанлък беше приет План за действие на Община 
Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2017 
г. - 2020 г. Звеното за мониторинг и оценка при Община Казанлък следи за напредъка на 
изпълнението на Плана за действие на база извършения анализ на дейностите бе изготвен 
Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие за 2020 година по 
заложените приоритети. Предвид така изложените мотиви предлагам следния  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет - Казанлък на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация 

 
   

РЕШИ: 
 

1. Приема Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Община 
Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 
2020 г. 
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Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния 
управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му. 

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед 
по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, 
ал.5, изр.1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд 
- Стара Загора. 

 
АДРЕСАТ НА АКТА: Кмет на община Казанлък. 

 
ДОКАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИ: 
Мария Ненова – младши експерт „Секретар на МКБППМН“ 

 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ     
СЪВЕТ: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък 

 
Предоставям материалите и в електронен вид. 

 
Приложение:  съгласно текста. 

 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на община Казанлък 
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