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УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с 

чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Кубрат и Община Кубрат 

УВЕДОМЯВАТ: 

 

Изготвен e проект на план за действие на Община Кубрат в изпълнение на 

областната стратегия за равенство , приобщаване и участие на ромите 2021-2030     

 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на 

деловодството на Общинска администрация гр. Кубрат или e–mail: kubrat@kubrat.org до 30 - 

дни от датата на публикуване 09.12.2022 г., в сайта на Община Кубрат и сайта на Общински 

съвет - Кубрат . 

Мотиви за приемане на План за действие на Община Кубрат в изпълнение на 

областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030: 

1. Причини, налагащи приемането на план за действие на Община Кубрат в 

изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-

2030.    

Планът за действие на община Кубрат в изпълнение на Областната стратегия за 

равенство, приобщаване и участие на ромите и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация   има за цел да анализира ситуацията в 

общината към момента и да планира дейностите, в изпълнение на националната политика 

по приобщаване на уязвими граждани. 

2. Целите, които се поставят:  
Планът посочва основни приоритети на местната политика в  тази сфера, задачите 

пред местната власт и местната общност към разрешаване на потребностите на групите в 

риск. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Проекта на план за действие на Община Кубрат в изпълнение на областната стратегия 

за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030, не изисква допълнителни 

средства освен утвърдените в бюджета и предвидените средства по националните програми. 

 

4. Очаквани резултати: 

- Повишено качество на образование на учениците в уязвимо социално-икономическо 

положение, които се самоопределят като роми, така и за ученици в сходна ситуация ; 

- Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора в кварталите; 

- Намалена безработицата сред малцинствата;  

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Проектът на план за действие на Община Кубрат в изпълнение на областната 

стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.,  е съобразен с 

актовете на правото на Европейския съюз. 
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