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РЕЗЮМЕ
По отношение на ромската интеграция, периодът 2017-2018 година се
характеризира с колапс в легитимността на Националното контактна точка по
проблемите на ромите (НКТПР) и консултативния процес с гражданския сектор, след
като за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси (НССЕИВ) бе избран представител от крайните
националисти. Основната възможност за изготвянето на политики, насочени към
ромите и консултации по тях бе във връзка с използването на средствата от ЕС за
приобщаване на ромите (особено фондовете на ЕСФ и частично средствата от ЕФРР).
Съществени подобрения се наблюдават в областта на образованието, особено при
намаляване на ранното отпадане от училище и повишаване степента на
образование. От друга страна сегрегацията продължава да бъде проблем.
Влошаването в областта на жилищните условия е очевидно. Сериозни
предизвикателства са налице във всички области на стратегията.

Трудова заетост
Главата, посветена на заетостта сред ромите проследява усилията на
правителството да се пребори с дългогодишната масова безработица сред ромите,
която е най-сериозният индикатор за социо-икономическо изключване и бедност. Тя
се опитва да обясни защо за представителите на ромския етнос безработицата е
престанала да бъде въпрос на личен избор, а по-скоро е проблем на общността.
Докладът анализира защо националните програми, насочени към ромите не могат да
достигнат до мнозинството от целевата група, да отговорят на техните основни
нужди или да постигнат цялостно въздействие върху ежедневието им, въпреки
положителните действия и декларираната политическа воля. В допълнение, главата
критикува липсата на чувствителност по въпросите на пола в държавните политики,
стратегии и планове, включително на общинско ниво, които не отчитат уязвимото
положение на жените от ромски произход, които често са изправени пред
двупластови предизвикателства - ограничения в рамките на своите общности и
множествена
дискриминация
извън
техните
общности
допълнително
ограничавайки шансовете им за достойна заетост, еманципация и гражданско
участие.

Жилищни условия и основни комунални услуги
Жилищните условия на българските роми са по-лоши от жилищните условия на
останалото население и са един от най-големите проблеми за цялото общество. В
същото време данните на ЕС-MIDIS II показват, че в много аспекти разликите между
неромите и ромите не са толкова големи в сравнение с другите европейски страни,
що се отнася до жилищното настаняване. Незаконните жилища са една от причините
за тези разлики и същевремено с това са голям проблем. Близо една четвърт от
всички постройки в сегрегираните ромски квартали са построени незаконно в
сравнение с една шеста от всички къщи в страната. Местните власти често
разрушават тези постройки, дори когато те са приведени в съответствие с
официалните изисквания. Друга особеност е, че социалните жилища не са типични
за България - само 2 процента от жилищата са социални.
В главата се препоръчва да се узаконят сградите, които имат устойчиво
строителство; налагане на мораториум върху изпълнението на вече издадени
заповеди за разрушаване на жилища, които са единствени за жителите;
предприемане на по-строг мониторинг и активна работа от общините за спиране на
незаконното строителство в обособените квартали; узаконяване на къщи в ромските
квартали след привеждането им в съответствие с официалните изисквания; както и
осигуряване на финансово достъпни жилища.
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РЕЗЮМЕ

Здравни политики и въздействието им върху ромите
Здравеопазването вероятно е областта с най-голям брой политически усилия за
целенасочена интеграция и равен достъп на ромите в България. От 2001 г., когато
са обучени първите здравни медиатори, се наблюдава нарастваща тенденция на
наети към общините здравни медиатори. През периода 2006-2009 г. са създадени
мобилни здравни услуги, предоставящи достъп до имунизации на деца с непълен
имунизационен статус, флуорография, гинекологични прегледи, педиатрични
прегледи, мамография и ултразвукови прегледи, които все още се предлагат
ежегодно. Със съвместните усилия на международни заинтересовани страни, местни
власти и някои граждански организации са пилотирани, тествани и установени
няколко интегрирани (т.е. здравни и социални) услуги: ромски фелдшери, подкрепа
на ромски студенти по медицина, услуги за домашно посещение (изпълнявани от
Лекари на Света и УНИЦЕФ). Оценките обаче показват, че почти 60% от ромите в
България не са здравно осигурени, а нивото на детската смъртност и раждаемостта
на подрастващите поддържат сравнително високи нива в сравнение с други страни
от ЕС, както и епидемичен бум в определени квартали.
Анализът показва, че негативните тенденции не могат да бъдат обяснени просто с
дискриминация. Българската здравна система страда от систематична липса на
медицински персонал в някои региони, като в същото време около 1,4 милиона
души живеят без здравеопазване (в който делът на ромите е около 20%).
Следователно, значителна промяна за ромите и повишен достъп до здравни услуги
може да настъпи само чрез обща промяна на механизма за здравно осигуряване и
чрез регионално насочени мерки за борба с липсата на медицински персонал.
Докладът предлага да се разнообразят услугите по здравна медиация, като се
акцентира върху необходимостта от болнична медиация с цел борба с
предразсъдъците сред болничния персонал. Предлагат се и някои примери за
възможни мерки по отношение на аптеките и достъпа до лекарства - като
намаляване на ДДС, субсидиране на общински аптеки и др.

Образование
Образованието е областта, в която се бележи най-важния напредък в прилагането
на НСИР. Обективното развитие на ромската общност увеличава дела на
образованите роми, съвпада с политическото внимание към осигуряване на пълно
присъствие в предучилищното и училищното образование (което стана основен
приоритет за настоящото правителство) и те станаха основните причини за
напредъка на образователната интеграция. Посещаемостта на ромските деца в
предучилищна възраст се увеличи, но все още е под средната за страната.
Наличието на финансови бариери (например такси за детска градина), липсата на
интеркултурна перспектива и съвременни методи на преподаване, които да отчитат
спецификата на ромските деца и родители, са най-сериозните предизвикателства
пред достъпа им до качествено предучилищно образование. Положителните
тенденции относно премахването на таксите за детски градини в няколко общини
все още не са подкрепени от националната политика.
Постигнат е значителен напредък по отношение на записването на роми в основна
степен
и
намаляването
на
отпадането.
Създадената
през
2017
г.
междуинституционална рамка за пълен обхват дава определени положителни
резултати. Новият модел на финансиране на училищната система дава надежда за
по-добро насочване на ресурсите за училищата в селските райони. Разпределението
на допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи е важна
положителна стъпка, която би могла да помогне на тези училища да назначават
училищни медиатори и да мотивират учителите си. Въпреки това, все още са налице
значителни предизвикателства в насърчаването на етнически смесеното и
приобщаващо образование, и десегрегацията. Очевидни са и предизвикателствата
по отношение на подобряването на академичните постижения и качеството на
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ГРАЖДАНСКИ

МOНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

образованието. Необходими са повече мерки за увеличаване на броя на ромите в
средното образование.

Местни проучвания
Проучването в Луковит има за цел да оцени напредъка в прилагането на „Плана за
действие на община Луковит за интеграция на етнически и други социално уязвими
групи 2014-2020 г.“. Изследването проследява местните политики и инициативи,
реализирани в общината, които имат за цел да подобрят ключови области като
здравеопазване, образование, жилищни условия и заетост, спазването на принципа
на правовата държава и антидискриминацията и опазването на културното
наследство.
Проучването в Сливен анализира прилагането на местната стратегия за
приобщаване на ромите, приета в края на 2012 г. и актуализирана два пъти - през
2014 г. и 2018 г. Стратегията за приобщаване на ромите в Сливен се счита за една
от най-добрите в България, благодарение на участието на ромски НПО, местни
ромски експерти и активисти в разработването и. Въпреки качеството на плана
обаче, община Сливен не осигурява финансиране за неговото изпълнение.
Очевидно стратегията е разработена с единствената цел да бъдат усвоявани
средства от ЕСИФ. Изследването проследява напредъка в изпълнението на Плана за
действие на община Сливен и дава задълбочен анализ на тези общински политики
както от момента на изпълнение, така и от историческа гледна точка.
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ВЪВЕДЕНИЕ
След процес на консултации, проведен през втората половина на 2011г. на 21
декември 2011 г., Министерски съвет на България прие Националната стратегия за
интегриране на ромите (НСИР) и План за действие в рамките на стратегията.
Следвайки исканията на ромските неправителствени организации, Стратегията беше
предложена за обсъждане в Народното събрание и одобрена с парламентарно
решение на 1 март 2012 г. Това беше важно позитивно развитие, - по този начин
НСИР стана първия документ за ромска интеграция в България, одобрен от
Народното събрание - всички предишни интеграцонни документи бяха одобрени с
решения или постановления на Министерски съвет.
Цялостната оценка на ромските НПО за НСИР е, че това е крачка напред, която
демонстрира политическа воля за поставяне на ромската интеграция на по-високо
ниво в дневния ред на българското правителство и определя правилен
стратегически подход и посока на действие. Същевременно стратегията не
предложи промяна в институционалната инфраструктура за интеграция на ромите
или механизмите за мониторинг и оценка, които се оказаха неефективни през
предходните години. Добавената стойност на Плана за действие бе ограничена от
липсата на финансова подкрепа за повечето от неговите дейности и от липсата на
нови дейности, различни от изпълняващите се до момента. НСИР постави
изискването всички общини да одобрят общински планове за интеграция на ромите,
което отбеляза допълнителен положителен ефект: 200 от 264 общини имат одобрен
план за действие. Насочването на значително повече средства от ЕС за интеграция
на ромите, чрез фонда за ЕИП и Швейцарския фонд за сътрудничество бе
допълнително предимство1.
Настоящият доклад прави оценка на изпълнението на НСИР през 2017-2018 г. За
разработването на този доклад е използван широк спектър от методи. Прегледът на
наличната информация включваше анализ на съществуващите данни от
преброяването, стандартни проучвания с голям обем на извадките (национални и
европейски), специфични проучвания (Агенция за правата на човека, Институт
"Отворено общество", Министерство на образованието, Български хелзинкски
комитет, Център Амалипе, Фондация "Равни възможности" ), секторни бази данни в
сферата на образованието и антидискриминацията, предоставени от отговорните
институции, както и публикации в медиите и социалните медии. Бяха проведени над
20 интервюта и писмена кореспонденция с основните заинтересовани страни, сред
които важни политически лица, политици и длъжностни лица от съответните
министерства (МТСП, МЗ, МОН, МРРБ, Министерски съвет, Комисия за защита от
дискриминация), Националната контактна точка за НСИР, Регионалните управления
по образование, местни власти, училищни директори, учители, представители на
гражданското общество (НПО активисти, участници в координиращи структури
(напр. комитети за наблюдение на оперативни програми и др.), лидери на ромски
общности, членове на общността, изследователи и консултанти. Използвана беше и
информация от проучването на конкретни случаи (Луковит, Павликени, Пловдив,
Благоевград и др.).
Гражданският мониторингов доклад 2017 предизвика значително политическо и
дипломатическо внимание2, поради което бяха постигнати важни застъпнически

1 Колев, Деян и др., Гражданска от семка за изпълнението на Националната стратегия за
интегриране на ромите, стр. 7 - 8. Налично на
http://www.amalipe.com/files/publications/Grajdanska%20ocenka.pdf
2 Седем посланици, представители на ЕК, министри, заместник-министри, омбудсманът на РБългария
и други ключови фигури взеха участие в първата дискусия, посветена на представянето на заключенията
на доклада в областта на образованието, която се проведе на 14 май 2018 г.
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успехи. При организирането на разработването на доклада през 2018 г. партньорите
по проекта наблегнаха на принципите на ромското участие и на развитието на
капацитета на ромските организации да наблюдават изпълнението на публичните
политики и да се застъпват за прозрачна, ефективна и ефикасна политика за
интеграция на ромите, както на местно, така и на национално ниво. Основният ни
стремеж бе гласът на ромите да бъде по-добре чут чрез доклада.
И тъй като ромската общност и движение не са хомогенни в социално и
етнокултурно отношение, преценихме, че е по-добре да координираме тези
различни гласове и да предложим възможни общи решения по определени ключови
теми, вместо да се преструваме, че тези гласове са обединени.
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ЗАЕТОСТ
Ромите в България са изправени пред множество предизвикателства, които имат
отрицателно въздействие върху достъпа им до пазара на труда. Ниските нива на
грамотност и образование и негативното отношение към тях се наблюдават на
различни социални нива - от политическа реторика3 до индивидуални убеждения4,
лишавайки ги от възможността за намиране на достойни работни места. Подобни
условия изглежда намаляват ефекта от активните усилия на правителството за
осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда. Въпреки заявената
политическа воля, изразена в положителни политики и стратегии, които отчитат
международните и европейските стандарти за правата на човека и защитата на
малцинствата5, безработицата сред ромите в България остава много по-висока в
сравнение с мнозинството.
Според последните данни от преброяването, предоставени от Националния
статистически институт (НСИ) през 2011г., броят на лицата, които се идентифицират
като роми, е 325 433 или 4,9 на сто от населението 6. Само 38,8% от ромите над 15годишна възраст са икономически активни. Въпреки че тази етническа група средно
статистически има най-младото население, делът на нейните ученици във
възрастовата група над 15 години е най-малък (както и делът на пенсионерите).
Жените от ромски произход имат по-малък дял в платената работа от мъжете-роми съответно 25% срещу 37%7. За сравнение, процентът на икономически активни
етнически турци и българи във възрастовата група над 15 години е съответно 45,4%
и 53,5%. Повече от половината членове на ромското домакинство в България се
заявяват като „безработни“ (55%), като жените от ромски произход отчитат 59%
безработица, а мъжете-роми - 52%8.
Следователно три-пети от ромите на възраст 15 и повече години (61,2%) са
категоризирани като „икономически неактивни“. Групата на пенсионерите-роми
(единствените, които са генерирали собствени доходи) е най-малката в страната едва около 23,5% (или 14,4% от всички ромски граждани на 15 и повече години).
Основната причина се крие не само във възрастовата структура на общността, но и
във факта, че много възрастни роми, които са трайно безработни или са били наети
в т.н. "сив" сектор, нямат пенсионно осигуряване и не отговарят на изискванията за
пенсии9. В посткомунистическите общества жените имат дълга традиция да участват
еднакво на пазара на труда, което изглежда важи за ромите, тъй като жените от
ромски произход имат сходно равнище на безработица в сравненение с мъжете. Поголямо равенство на половете в тези общества се отразява и в процента на жените,
които смятат себе си за домакини; само около 2% до 6% от жените от ромски
произход са записани като домакини10.

3 Вицепремиер и бивш председател на НССЕИВ обвинен в толериране на език на омразата
http://www.balkaninsight.com/en/article/bulgarian-deputy-pm-convicted-of-hate-speech-10-25-2017
4 Само 39% от българите мат приятели от ромски произход, според проучване на българските
ценности и традиции, проведено от Тренд Ресърч Център - https://bit.ly/2PtKSg5
5 Сред които са Стратегия на Европа 2020, Рамката на ЕС за НСИР до 2020, Международният пакт на
ООН за гражданските и политическите права, Конвенцията за премахване на всички форми на
дискриминация спрямо жените, Конвенцията за правата на детето и др.
6

НСИ, 2011г., http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R9.aspx

7 Проучване на ромите - Данни във фокус - Бедност и заетост: Положението на ромите в 11
държави-членки на ЕС, АПЧ, стр. 24-25
8

Второ проучване на Европейския съюз за малцинствата и дискриминацията, стр. 17, АПЧ, 2018г.

9

НСИР (2012 – 2020), стр.7 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/roma_bulgaria_strategy_en.pdf
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Масовата трайна безработица сред ромите е най-сериозният показател за тяхното
социално-икономическо изключване и бедност. Това отдавна не е въпрос на личен
избор за ромите и е по-скоро общ проблем на общността. Докато ромското
население нараства, се наблюдава тенденция ромите да се идентифицират пред
институциите като турци11, което от своя страна поставя въпроса до колко са
надеждни данните от преброяването. Само 23% от икономически активните роми са
заети - 16% от жените и 29% от мъжете 12. За сравнение 53,5% от всички етнически
българи над 15-годишна възраст са икономически активни13. Поради ниския си
образователен статус ромите са наети основно на нископлатени работни места с
временни договори в отрасли като строителството, селското стопанство и
комуналните услуги. Значителен дял от ромите имат само несигурна или
неформална заетост. Средно в ЕС 19% от наетите роми признават, че нямат
медицинска застраховка, като България е водеща сред страните от ЕС в тази
негативна тенденция (51% от работещите роми нямат здравно осигуряване). 14 Тези
статистически данни отразяват мрачна реалност, в която ромското население е
заседнало в цикъла на бедността, тъй като програмите, насочени към интеграция, не
могат да достигнат по-голямата част от целевата група, да отговорят на техните
основни нужди или да имат въздействие върху живота им. В допълнение,
държавните политики и стратегии, включително и тези на общинско ниво, са
неутрални по отношение на половете и не отчитат уязвимото положение на жените
от ромски произход, които често са изправени пред двупластови предизвикателства
- ограничения вътре в общността и множествена дискриминация извън общността,
като по този начин допълнително ограничават техните шансове за еманципация и
гражданско участие.
Що се отнася до младежката безработица, причините за феномена, при който
ромите "не са включени в образованието, заетостта или обучението“ (NEET) са
сложни, но могат да бъдат обобщени като включващи спецификата на тяхната
семейна и социална среда, безработица сред поколенията, маргинализация, както и
липсата им на образование, квалификация и мотивация за работа. Високата
безработица неизбежно е свързана с ниското образование - най-значимият фактор,
посочван като основен при формирането на група NEET. Данните15 разкриват, че
47% от тези младежи са ранно отпаднали, т.е. имат само основно образование (или
по-ниско). От NEETs 51% са роми и/или турци, докато 46% са етнически българи
(през последните години броят нараства). 90% от заетите роми имат основно или
по-ниско образование, 0,5% - средно образование и само 0,1% имат висше
образование16. Това неизбежно намалява шансовете им за професионално развитие
и увеличава рисковете за лесното им отпадане от пазара на труда, разчитайки
предимно на социална подкрепа и попадайки в категорията на NEET.

държави-членки на ЕС, АПЧ, стр. 24
11 Мнение на здравни медиатори в ромските квартали в Пловдив, които обясняват ситуацията поради
негативното отношение към ромите в комбинация с влияния на турски популярни лидери и звезди
(особено валидно за младите хора)
12

Второ проучване на Европейския съюз за малцинствата и дискриминацията, стр. 17, АПЧ, 2018 г

13

НСИР (2012-2020), стр. 4

14 Проучване на ромите - Данни във фокус - Бедност и заетост: Положението на ромите в 11
държави-членки на ЕС, АПЧ,2014
15

НСИ,https://bit.ly/2S3xihx

16 Становище на независимите синдикати в България по Доклада на ЕК за България, 2016
https://bit.ly/2EQFm3c
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Подобряване достъпа до пазара на труда и ефективността на услугите
за заетост
НСИР е ключовият политически документ, удостоверяващ, че проблемите на ромите
трябва да бъдат поставени високо в политическия дневен ред. Основните действия
на Стратегията, които имат за цел да включат ромите на пазара на труда, са:
активиране на дългосрочно безработни и икономически неактивни хора чрез
използване на интеграционни услуги; подпомагане на социално-икономическата
интеграция на ромите; осигуряване на достъп до различни обучения (грамотност,
мотивационни обучения, изграждане на умения и професионална квалификация);
повишаване на заетостта, включително „зелените работни места“, създаване на
висококачествена заетост и опазване на околната среда чрез субсидиране на
позиции в защитени от околната среда региони, осигуряване на достъп до
инструменти и инициативи за предприемачество; внедряване на механизми заедно с
представители на работодатели, синдикати, общини и ромски НПО за дългосрочна
заетост на активни роми в трудоспособна възраст; въвеждане на правни и
икономически механизми за стимулиране на работодателите да наемат роми,
включително чрез корпоративна социална отговорност.
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е основният координиращ
орган за насърчаване на устойчиви политики за социална защита, приобщаване и
заетост на ромите. Агенцията по заетостта (звено на министерството) е отговорна за
прилагането на политики за подпомагане на социално-икономическата интеграция в
пазара на труда на етническите малцинства и други уязвими групи в неравностойно
положение. Тя работи в тясно сътрудничество с Агенцията за социално подпомагане
(звено на същото министерство) в усилията за насърчаване на проактивен подход и
постигане на дълготраен ефект върху включването на маргинализирани групи чрез
предоставяне на интегрирани услуги посредством местните им клонове.
През 2018г. от държавния бюджет бяха отпуснати 3,7 милиона евро (7,2 милиона
лева) за осигуряване на заетост за период не по-малък от шест месеца,
разпределени в съответствие с целите, заложени в НСИР. През 2018г. 28-те
регионални програми за заетост трябваше да засегнат 2218 безработни лица, които
са изправени пред най-големите предизвикателства на пазара на труда. От тях 1753
безработни (79%) трябваше да започнат работа на пълен работен ден, а 465 (21%)
да бъдат включени в заетост на непълно работно време. Целевата група бе
допълнително категоризирана в Националния план за действие по заетостта за
2018г. в шест подгрупи:
•
•
•
•
•
•

Трайно безработни;
Безработни младежи до 29 годишна възраст;
Безработни без квалификация или притежаващи квалификация, която не се
търси от пазара на труда (тук има специално споменаване на ромите);
Хора над 50 години;
Хора с трайни увреждания;
Неактивни хора, желаещи да работят, включително обезкуражени лица.17

Осигурен е финансов принос от местните общини, провинции и техните партньори в
размер на 120 000 евро (234 000 лева). Техният дял покрива материални разходи и
осигурява създаването на работни места в широк спектър от специфични местни
дейности, като поддържане и опазване на общинска и държавна собственост паметници на културата, училища, детски градини, читалища, пътища и
подпомагане на осигуряването на домашна социална работа.

17 Национален план за действие по заетостта 2018:https://www.az.government.bg/pages/planove-iprogrami/
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Посочените по-горе подгрупи не включват измерение на пола, като по този начин
представят широко, хомогенно описание, което не успява да разпознае уязвимото
положение на жените от ромски произход и техните трудности по отношение на
достъпа до пазара на труда. Настоящите политики (напр. НСИР, общинските
стратегии за приобщаване на ромите, Националният план за действие по заетостта,
докладите за административен мониторинг на заетостта и др.), както и събирането
на данни за етническите малцинства също не включват измерение на пола, което е
сигнал, че политиците нямат необходимата чувствителност и информираност по
отношение на равенството между половете на пазара на труда, дискриминацията,
основана на пола, и формулирането на чувствителни към пола политики и програми,
които да насърчават равните възможности за ромските жени и други уязвими групи
жени на пазара на труда.
През последното десетилетие имаше два основни инструмента, насочени към
преодоляване на трудностите пред приобщаването на ромите към пазара на труда.
Първият инструмент беше чрез програми, които бяха основно финансирани от
националния бюджет в рамките на годишния национален план за действие по
заетостта. Вторият инструмент беше чрез мерки, финансирани от Европейския съюз,
главно чрез Европейските структурни фондове - Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси". По този начин, чрез осигуряване на национално финансиране в
комбинация с финансиране от ЕС, държавата се стреми да насърчава участието и
трудоспособността на пазара на труда чрез комбинация от ефективни мерки за
достъп, активни политики на пазара на труда и социални услуги.
През месец юни 2018г. започна изпълнението на 28-те регионални програми за
заетост. Програмите са утвърдени от държавата като ефективен инструмент на
политиките за заетост. От една страна, те насърчават развитието на местните
икономики. От друга страна, те са предназначени да осигурят работоспособност на
безработни лица от най-уязвимите групи, които са изправени пред бедност и
социално изключване. След промени в Закона за насърчаване на заетостта през
2016 г. бяха въведени нови подходи за разработване, подобряване и финансиране
на регионалните програми за заетост, в които местните власти имат ключова роля.
Разпределението на средствата е включено в Националния план за действие по
заетостта. Регионалната програма за заетост за всеки от 28-те области е
разработена на базата на проект, изготвена от областната и общинските
администрации и одобрена от Комитета по заетостта на Регионалния съвет за
развитие съгласно критерии, отчитащи средногодишното равнище на безработица и
средногодишният брой безработни през предходната година в съответната област.
Положителна страна на тези програми е, че те гарантират финансиране за помалките общини, като обръщат внимание на местните проблеми. Друг аспект на
регионалните програми е, че всяка община има свободата да избира кои дейности
да прилага. Местните власти могат да определят броя на заетите лица, как се
организира работата (на пълно или непълно работно време), през кои месеци от
годината и т.н. Програмите са в съответствие с регионалните приоритети в техните
стратегии за развитие и с регионални и общински планове за развитие и ще
допринесат за изпълнението на националните приоритети в сферата на заетостта.
Тези програми също так отразяват стратегията и плановете за действие за
приобщаване на ромите, както на национално, така и на местно ниво. Отрицателен
аспект обаче е, че повечето общински стратегии за приобщаване на ромите
съдържат списък от количествени и качествени показатели, без да се посочват
целеви стойности или показатели за качество. Те се използват главно като аргумент
при подготовката и кандидатстването за проекти към финансиращи органи. На
практика община не би могла да кандидатства за финансиране по проектни
процедури, ако предвидените дейности, за които се иска финансиране, не
фигурират в Общинските планове за действие за интеграция на етническите
малцинства и други уязвими групи, които са тясно обвързани с НСИР. За да се
постигне реална промяна в живота на етническите малцинства, е необходимо
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систематично държавно финансиране, което не зависи от инициативите на
проектите и не е обвързано с крайни срокове. Такова е състоянието на
Регионалните програми за заетост. Тяхното изпълнение ще продължи до края на
2018г., когато се очаква министърът да приеме новата програма за следващата
година.
Основен недостатък е липсата на работеща система за мониторинг, оценка и
контрол на текущата НСИР. Такава система се разработва едва сега по проект,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“18. При
отваряне на уебсайта, за да проследите напредъка на системата, се вижда липсата
на информация, което я прави безполезна за момента. Разочароващо е, че подобна
система се разработва едва в края на стратегическия период (завършващ през
2020г.), тъй като тя е много необходима за обективната оценка на политиките и
мерките, свързани с интеграцията на ромите. Подобна онлайн платформа би могла
да осигури прозрачност както за местните, така и за националните действия и
постижения и да позволи достъп на НПО и заинтересовани страни да предоставят
обратна връзка и критичен анализ на текущата ситуация.
Програмата „Активиране на неактивни лица“ въвежда възможно най-широк спектър
от дейности, насочени към NЕЕТ, включване на роми и интеграция в съответствие с
Годишните национални стратегии. Тя се финансира от държавния бюджет и прилага
активни и превантивни мерки за интеграция на неактивни, трайно безработни лица.
Също така въвежда и подход, ориентиран към хората, като отчита характеристиките
на всеки индивид, като се обръща специално внимание на натрупването на
отрицателни признаци за всеки активен бенефициент на пазара на труда.
Програмата обединява различни инструменти и услуги за привличане на хора да се
регистрират и използват услугите на публичните служби по заетостта и частните
посредници по заетостта, както и предоставя специализирани, индивидуални,
интегрирани услуги на регистрираните безработни, включително психологическа
подкрепа, мотивация за активно поведение на пазара на труда и насочване към
подходящи услуги, предоставяни от обучени специалисти - медиатори, психолози и
др. Програмата също така се стреми да засегне безработни лица в трудоспособна
възраст, които получават месечни социални придобивки и които трябва да бъдат
изцяло ангажирани с дейности, полезни за общината, както с оглед прекратяване на
възпремането на пасивно вземане на социални помощи за даденост, така и за
запазване/възстановяване на трудовите навици и дисциплина с оглед улесняване на
активирането за заетост. Въпреки това, социалните услуги и услугите по заетостта
все още не се предоставят в рамките на една точка за контакт/институция, което
продължава да бъде предизвикателство, а работата за подобряване на качеството
на услугите продължава през 2018г. и 2019г. 19
Програмата съдържа дейности, разпределени в 4 направления:
1.
Работа с неактивни, безработни лица в трудоспособна възраст;
2.
Трудов обмен;
3.
Насърчаване и развитие на местно сътрудничество в областта на заетостта;
4.
Психологическа подкрепа, мотивация за активно поведение на пазара на
труда и консултиране на безработни лица.
Безспорно програмата въвежда съвременни мерки за привличане и популяризиране
на възможностите за заетост в ромските общности. Едно от нововъведенията,
въведени през последните пет години, бяха кариерните посредници на ромите.
Тяхната роля е да идентифицират и мотивират неактивни, обезкуражени хора да се
присъединят към пазара на труда. През 2014г. е имало 54 посредници, през 2016г. -

18 Връзка към системата за мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на НСИР на РБългария
2012-2020:http://www.nccedi.government.bg/bg/node/225
19

Национален план за действие по заетостта 2018, стр.37
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92, а през 2017г.- 88.20 Ромските НПО одобряват тази мярка като достъпна за
ромската общност.21 Налице са и положителни мнения на експерти от бюрата по
труда в градовете Бургас, Монтана и Видин, които подчертават важната роля на
медиаторите за ангажиране на дългосрочно безработните и неактивните роми22,
както и включването им в програми за ограмотяване и професионално обучение.
Работата на посредниците включва също така организирането на така наречените
трудови борси за роми, които улесняват достъпа до информация и преодоляват
разстоянието между работодатели и потенциални служители.
Въпреки очевидните ползи, които тази нова професионална сфера носи, тя има
няколко недостатъка, които предотвратяват пълното й развитие и въздействие.
Месечната заплата от 260 евро (510 лева) за хора със средно образование и 287
евро (560 лева) за хора с висше образование е твърде малка, за да мотивира набор
от кандидати за тази позиция. Това обяснява и малкия брой медиатори и високата
им степен на текучество през годините. Ролята на медиатора е предимно
административна. Въпреки че държавните доклади разкриват, че медиаторите
изпълняват работа на терен, в длъжностната им характеристика това не е посочено
изрично.23 Това бе потвърдено от редица ромски лидери от Пловдив в неформален
разговор. В пловдивския квартал "Изгрев"24 - най-големият сегрегиран ромски
квартал, бяха назначени двама посредници, като един от тях се отказа, за да се
възползва от по-добрите възможности за работа, които предлага Германия. Другият
е изцяло ангажиран с административната тежест в местните бюра по труда и със
сигурност не може да отговори на нуждите на такъв голям квартал. Трето, ромските
посредници се наемат на трудови договори за период не повече от една година,
което също сигнализира за липсата на устойчивост по отношение на дългосрочната
ангажираност на тази длъжност.
Неправителствената асоциация „Национална мрежа на ромските трудови
медиатори“, създадена през 2013г., е пример за добра практика. Мисията на
мрежата е да подобри професионалния и институционалния капацитет на
медиаторите чрез обучения, конференции и срещи. Те имат за цел да популяризират
трудовите посредници на ромите като устойчива работна практика. Всъщност такива
организации са необходими, тъй като ромските трудови медиатори нямат достъп до
много възможности за обучение, които биха им позволили да се усъвършенстват и
да доразвият професията.
Въвеждането на т.нар. „кейс-мениджър“ (ръководител на случай) в работата на
бюрата по труда е друг аспект на ориентирания към личността подход и усилията за
включване и мотивиране на ромите. Кейс-мениджърите изготвят индивидуален
план, целящ да определи индивидуалните нужди и работни характеристики на
клиента и да проследи причините за бездействието и социалните проблеми на този
човек, които му пречат да си намери работа. Например, ако една жена не може да
си намери работа, защото трябва да се грижи за своята възрастна, болна майка,

20 Административни мониторингови доклади за изпълнението на НСИР през 2016 и 2017г., и
Граждански мониорингов доклад за изпълненито на НСИР на РБългария(2012-2014)
21

Граждански доклад за изпълнението на НСИР 2012-2014, изготвен от Център „Амалипе” Amalipe

22 Статии БНР - http://bnr.bg/vidin/post/100820247, Focus.NET:http://focusnews.net/opinion/2016/11/18/40751/penka-kirilova-rsz-burgas-ravnishteto-na-bezrabotitsa-e-klyuchovpokazatel-za-pazara-na-truda.html
23 Описание на длъжността трудов медиатор в Агенцията по
заетостта:https://www.az.government.bg/bg/news/view/objava-za-podbor-za-rabotni-mesta-1637/
24 Квартал „Изгрев” се намира в гр. Пловдив - вторият по големина град в България. Това е найголямото ромско гето в страната с население от 450000 – 50000 души по официални данни, а по
неофициални около 70000.
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ръководителят на случая се свързва с местната Дирекция за социално подпомагане,
за да осигури социален асистент за майката. По-горе беше посочено, че в момента
няма нито една точка за контакт, която да позволи на човек да се възползва както
от заетост, така и от социални услуги. Това означава, че човекът трябва да посети
няколко институции, пред които да адресира проблема си. Националният план за
действие по заетостта за 2018г. определя като цел създаването на такива общи
звена. Вероятно тенденцията ще продължи през 2019г. и 2020г. в съответствие с
усилията за насърчаване на проактивни, интегрирани политики. И все пак,
ръководителите по случаи са връзката между институциите, бизнеса и трайно
безработните лица. В зависимост от нуждите на клиентите, те получават услуги,
насочени към повишаване на мотивацията им за работа, професионално и
психологическо консултиране, комуникационни обучения за това как да се държат
на интервю за работа, участие в информационни дни и т.н. Въпреки това, кейсмениджърите споделят същите проблеми като ромските кариерни посредници ниски заплати, едногодишен договор25 и административна тежест. В разговори с
представители
от
отдел
„Социално
подпомагане“
в
Пловдив
относно
взаимодействията им с ръководителите на случаи, те споделят, че си сътрудничат
главно по случаи на хора с увреждания; в съответствие с изготвянето на социална
оценка за тези лица. С други думи, те сами по себе си не се занимават изрично с
проблемите на ромите, да не говорим за ромските жени.
За да се предотврати отпадането от училище и социалната изолация на NЕЕТ под 29
години, всяка община може да назначи младежки медиатори на същата възраст като
целевата група. Тяхната роля е подобна на тази на трудовите медиатори, но
използвайки различен подход - връстници помагат на връстници. Всички млади
хора, които посещават бюрата по труда, са информирани за Европейската гаранция
за младежта, нейните цели и как да се включат, което се отчита като напредък в
техните индивидуални планове за действие. Общините отчитат тази практика като
успешна, като град Бургас, в който се посочва, че безработицата сред младите
постоянно намалява26. Въпреки че подходът на връстниците се оказва успешен при
контакт с уязвими младежи, изследванията показват, че в една община
максималният брой младежки медиатори е двама или трима, което е недостатъчно за
правилното и успешно ангажиране на NЕЕТ. Истории на успеха могат да бъдат
намерени в община Ловеч, където 54 млади NЕЕТ от 200, предимно роми, намират
работа чрез съвместните усилия на ромските трудови медиатори и младежките
медиатори.27 Като основание за неангажиране на останалите младежи се посочва,
че повечето млади жени там, които отказват оферти за работа, заявяват, че
родителите им няма да ги оставят да работят или че ще работят само ако бъдат
наети, заедно с приятел или съсед. Други младежи отказват да получат
квалификация, заявявайки, че полагането на такива усилия не си струва за
минимална заплата. Трети споделят, че вече получават пари от роднини в чужбина
или че работят в „сивия сектор” (и са се съгласили с тези условия).
През 2016г. екипът, който изпълнява програмата, включва 97 младежки медиатори,
28 ръководители на случаи и 31 психолози от бюрата по труда в цялата страна. До
края на 2016г., 91% от целевите 248 неактивни лица намират работа. Положително
е, че две трети от убедените да се регистрират са роми.
Преходът от неактивност към активност на ромско население е много важно
предизвикателство, като се имат предвид демографските тенденции и високият

25 Описание на длъжността мениджър на случаи в Агенцията по заетостта:
https://www.az.government.bg/bg/news/view/objava-za-podbor-za-svobodno-rabotno-mjasto-za-dlyjnosttaaymenidjyr-na-sluchaj-kejs-menidjyr-au-1243/
26

http://bnr.bg/burgas/post/100924154

27 Darik News: https://dariknews.bg/regioni/dobrich/trudno-nakaraha-54-mladezhi-da-zapochnat-rabotapo-proekt-2065825
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процент на бездействие. Засега резултатите са незадоволителни. Причините са
добре известни и трудни за преодоляване, а имено бедността сред ромите и
устойчивата тенденция цикъла на безработица и бедност от поколение на
поколение.
Таблицата показва тенденциите в периода 2007г.-2017г.:

обхванати лица

46,293

33,749
30,757
22,133
17,682
12,159 10,889 11,478

14,670

13,108 12,457

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
година
Данните са компилация от административни мониторингови доклади на изпълнението на НСИР,
мониторинг и оценка на постиженията на НСИР (2012-2020).

Въпреки факта, че 2017г. отбелязва увеличение на броя на ромите, повлияни от
мерките за заетост, което е надлежно описано в Административния доклад за
прилагането на НСИР, Парламентът не прие този доклад и дори гласува против него
през юни 2018г., като заявява, че основната причина за проблема с ромската (не)
заетост е свързана с ниските им образователни постижения, ниската мотивация и
липсата на активност в търсенето на работа, съчетана с тенденция за все по-голяма
регистрация като трайно безработни. Докладът за 2017г. потвърждава, че лошо
развитата икономика не може да осигури достатъчно работни места. На някои места
общините са най-големият работодател във връзка с наемането на роми или други
уязвими хора, докато бизнесът в цялата страна няма интерес да наема на работа
лица от горепосочените категории. Това може да се потвърди от броя на заетите
роми. През 2016г. те са били 19 370, докато през 2017г. е имало спад до 19 144.
Проблемите около професионалната квалификация и обучението по ключови умения
се обсъждат широко и се критикуват като недостатъци на местните политики на
пазара на труда. Критиката споменава лошото качество на професионалното
обучение на лицата, влизащи на пазара на труда; ограничените възможности за
повишаване на професионалната квалификация и слабото предлагане на курсове за
ограмотяване и курсове, преподаващи основни умения на необразованите лица.
Трудовата администрация организира курсове за професионално обучение за
регистрираните безработни, които могат да бъдат под формата на един курс или
интегриран курс за обучение, последван от набиране на субсидирани работни места.
Повече от две трети от участниците в подобни обучения (79% през 2016г., по данни
на Агенцията по заетостта) съчетават обучението със заетостта. 28 Наблюдава се
тенденцията хората с висше или средно образование да се интересуват от

28 България - Последни развития в областта на заетостта и социалните въпроси - задълбочен анализ
на Комисията по заетостта и социалните въпроси в Европейския парламент
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Най-голямо търсене както на заетите, така и на безработните лица има за
обученията по компютърна грамотност и чужди езици. Тези обучения са необходими
за компенсиране на липсите върху усвояването на такива умения в училищното
образование. В отговор на тази нужда повечето от обученията, предлагани в
рамките на програмите за заетост, са за придобиване на тези знания и умения.
Съществуването на всички тези програми и политически мерки представлява малък
интерес за крайните бенефициенти. Видът на подкрепата, която получават, е поважен за тях от източника й.

Борба срещу дискриминацията в заетостта и антиджипсизма на
работното място
Въпреки че дискриминационният подход е широко разпространен на българския
пазар на труда, данни за него липсват, отчасти защото дискриминацията на пазара
на труда най-често се прикрива. Расовата и етническа дискриминация противоречат
на Европейската социална харта и Директивата за равенство на Европейския съюз.
Мерките за разрешаване на проблемите с безработицата на ромите трябва да
включват подкрепа за жертви на дискриминация, когато те предявяват претенции за
защита на техните права. Проблеми възникват и във връзка с дискриминацията по
пол. Ромските жени в България са дискриминирани от работодателите по причини,
свързани с етническата си принадлежност и с пола си. Трябва да се обърне
специално внимание на жените от ромски произход, които страдат от множествена
дискриминация, включително усилията за подобряване на техния социалноикономически статус и осигуряването на достъпа им до образование и
здравеопазване като предпоставки за наемането им като работна ръка. Чувството за
дискриминация поради ромския им етнос при достъп до медицински услуги е
отчетено от 42,3% от ромите в България, 34% съобщават за дискриминация в
социалните услуги, а 32% съобщават за дискриминация при заетостта. Това води до
задълбочаване на бедността сред една от най-уязвимите социални групи в страната.
Проучване установява, че по време на икономическата криза 68,4% от ромите са
били бедни в сравнение с 16,4% от етническите българи в началото на 2011г 29.
Съществена разлика съществува и в годините след кризата. Освен това борбата
срещу дискриминацията на местно ниво далеч не е адекватна. Всички общински
стратегии за приобщаване на ромите, които са част от НСИР (2012-2020), имат
приоритети, които се отнасят до спазването на принципа на върховенството на
закона и недискриминацията, но обикновено имат малко или никакво финансиране
и не са чувствителни към пола. Например, малките общини Кричим 30 и Вършец31 са
посочили в своите Планове за действие за интеграция на ромите, цели, насочени
към общинските служители (полицаи, общински персонал) за превенция на
престъпността, а не такива, имащи въздействие върху ромите и антидискриминация. Единствената цел в тази област е озаглавена „Подобряване на
ефективността на полицейските служители в многоетническа среда при спазване на
стандартите за правата на човека“, както и са предвидили дейности без
необходимите бюджети, като „Превантивна работа от полицейски служители и

29 България: благосъстоянието на домакинствата по време на рецесията и възстановяването през
2010 г., Световната банка, 2012 г., стр. 15
30 План за действие на община Кричим във връзка със Стратегията на област Пловдив за интеграция
на български граждани от ромски произход и други социално уязвими граждани, живеещи в сходна
ситуация с ромите за периода 2015-2020 г.,
https://www.krichim.bg/images/documents/za_obshtinata/strategii_planove/strategiasocialno.pdf
31 Областна стратегия за интеграция на ромите в област Монтана (2012-2020),
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=837
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общността, съвместни дискусии и срещи срещу разпространението на наркотици в
ромските квартали”, „Информационна кампания за опазване на обществения ред,
чистотата и общинската собственост”, както и „Обучения за правата на човека и
децата в училищата”. За разлика от тях, Община Пловдив е отделила приблизително
9 700 евро (19 000 лева) в своя План за действие за борба с дискриминацията на
местно ниво за целия период на плана - 2015-2020. Такава сума обаче е далеч
недостатъчна за насърчаване на правата на човека и за борба с антиджипсизма и
хомофобията. Както във всички стратегии, включително НСИР няма механизъм за
мониторинг на предвидените действия и разходите. Както беше посочено по-горе,
уеб платформата за този механизъм все още се изгражда.
Няма наличен системен анализ за честотата на дискриминация срещу ромите на
пазара на труда или за положението на ромските жени в него. Комисията за защита
от дискриминация също няма достъпен публичен регистър на последните съдебни
решения. Усилията им за повишаване на чувствителността на работодателите могат
да бъдат намерени в Насоките за многообразието на работното място, насочени към
бизнеса и изготвени през 2010г.
Положителните практики в областта на антидискриминацията се прилагат главно от
други заинтересовани страни. Пример за програма, която работи изключително за
защита на ромите с акцент върху жените от ромски произход, е програмата
JUSTROM232 - пилотен проект, провеждащ се в четири страни от ЕС, България,
Румъния, Италия и Гърция, изпълняван от Съвета на Европа и съфинансиран от ЕС.
Целта на проекта е да повиши осведомеността на жените от ромски произход
относно техните права и съществуващи механизми за подаване на жалби; да
създаде правни клиники в участващите страни, да подкрепи овластяването и
автономията на жените от ромски произход; засилване на сътрудничеството между
съответните заинтересовани страни на местно равнище, Европейската комисия и
Съвета на Европа по отношение на достъпа до правосъдие за тези уязвими групи.
Две правни клиники функционират в градовете Пловдив и Велико Търново, които
предоставят безплатни юридически консултации и услуги. Дейностите също така
имат за цел да повишат осведомеността сред ромските и турските жени за съдебната
система и институциите, в които могат да подават жалби за дискриминация и други
видове нарушения на правата на човека, включително ранни бракове, трафик на
хора, домашно насилие, разселване и жилищни въпроси, полицейска жестокост и
престъпления от омраза. От февруари 2017г. до октомври 2018г. клиниките
JUSTROM в България са консултирали над 1000 души, по-голямата част от които са
жени от ромски произход по различни проблеми - социални и семейни въпроси,
включително социални придобивки, домашно насилие, права на децата, произход на
децата и задлъжнели домакинства. Налице са няколко случаи на трудова
дискриминация, като според експертите, клиентите не желаят сами да подадат
сигнал поради страх и липса на подкрепа и разбиране от страна на техните
семейства по въпроса.
Друга положителна инициатива се осъществява от местна ромска организация,
Социална фондация „Инди-Рома“, в гр.Куклен (област Пловдив). През 2016г. те
създават знакът за качество „Етнически толерантен работодател“. Целта на тази
инициатива е да насърчи работодателите да зачитат етническото многообразие на
работното място с акцент върху ромите. Инициативата предлага награда „Етнически
толерантен работодател“, за да поощрят работодателите, които следват
последователна политика на етническа толерантност и обръщат специално
внимание на подкрепата на лица от общности в неравностойно положение. През
2018г. бяха наградени 11 общини и компании, подкрепящи тази практика. Тази

32 Програма JUSTROM2:https://pjp-eu.coe.int/en/web/access-of-roma-and-traveller-women-tojustice/about-justrom
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ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ И ОСНОВНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ
Известно е, че жилищните условия на ромите са по-лоши от тези на мнозинството в
България. Бихме желали да покажем действителните различия според наличните
данни, но това не е лесна задача, тъй като данните са противоречиви. Според
последното преброяване на жилищата в България, етническите българи са имали
средно 23,2 квадратни метра жилищна площ на глава от населението, докато ромите
са имали само 10,6 квадратни метра, а почти половината от жилищата, населявани
от роми, нямат изградена канализация. Според редица експерти достъпът до битови
удобства като вода, канализация, електричество, газ, комуникация, сметосъбиране
и др. е по-труден за ромите, отколкото за всеки друг33.
От друга страна, данните на ЕU-MIDIS II показват по - малка разлика при
сравняване на ситуацията в България с други европейски страни. 34 Докато средният
брой на помещенията на човек в домакинството за етнически българи е 1,1, за
българите, идентифицирани като роми, той е 0,7, но в останалите анкетирани
страни, неромите са имали повече от два пъти повече жилищно пространство на
човек от идентифициралите се като роми: 1.2 : 0.5 в Гърция; 1,9 : 0,9 в Испания и
1,8 : 0,8 в Португалия. В България 23% от ромите живеят в домакинства без
чешмяна вода вътре в жилището, в сравнение с 68% в Румъния, 34% в Хърватия и
т.н. Междуетническите различия са много големи що се отнася и до помещения за
къпане и тоалетни вътре в жилищата. Разбира се, българските данни сочат, че
ромските жилища са с по-лошо качество от не-ромските жилища, като 33% от
ромите съобщават за течащ покрив, влажни стени, подове или основи; или
разрушени дограма или подове в сравнение с 13,2% от етническото българско
население. Също така, 17% от ромското население в България счита жилището си за
твърде тъмно спрямо 7% от етническото българско население. Тези цифри обаче не
са толкова крайни, колкото данните за междуетническите различия в жилищните
условия, отчетени в Португалия (66% и 39%), Унгария (44% и 25%) и Словакия
(38% и 30%).
Качеството на жилищата зависи също и от външни фактори като замърсяване,
мръсотия и други екологични проблеми, включително дим, прах, неприятни миризми
и замърсена вода. И тук ситуацията сред българските роми не е толкова лоша (27%
от тях отчитат подобни проблеми), както е в Чехия и Португалия, където съответно
41% и 36% от ромското население посочват това като проблем.
Сравнителната картина по отношение на битовата престъпност, насилие и
вандализъм също е изненадваща от гледна точка на българския изследовател. Само
9% от ромите в България посочват проблеми с престъпността, насилието и
вандализма в сравнение с много по-голям брой роми, докладващи за тези проблеми
в Чехия и Испания (съответно 46% и 42%).Интересно е също, че само 3% от
българските роми се чувстват дискриминирани поради ромския си произход поне
веднъж на 12 месеца.Това е най-добрият резултат сред деветте проучени държави,
където подобна дискриминация се съобщава четири пъти по-често.35

33 T.Todorov - ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО–
ЗАЕТОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ ТодорТодоров,https://www.unwe.bg/.../Research%20Papers_vol1_2012_No5_T%20Todorov.pdf
34 АПЧ. (2017). Второ проучване на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз (EU-MIDIS
II) Ромите - избрани констатации. Достъпен на: http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-romaselected-findings
35 АПЧ. (2017). Второ проучване на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз (EU-MIDIS
II) Ромите - избрани констатации, стр.37. Достъпен на: http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-iiroma-selected-findings
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Тези констатации са в съответствие с нивото на общото възприемане на степента на
дискриминация въз основа на етнически произход, цвят на кожата или религиозни
вярвания. Ромите в България отново показват най-ниският резултат (30%) в
сравнение с останалите страни (Чехия 85 %, Гърция 65% и т.н.) 36. Що се отнася до
по-старите данни, констатирани в "Жилищните условия на ромските общности:
регионално проучване за ромите 2011 г.", само 9% от ромските домакинства са
казали, че смятат, че са изложени на риск от изгонване в сравнение с 33% в Чехия,
31% в Македония, 23% през Албания и т.н.37
За да опишем ситуацията и основните предизвикателства, с които се сблъскват
ромите в областта на жилищното настаняване, ще дефинираме няколко типа
ситуация, в която се намират - „критична ситуация“(когато повечето роми са
засегнати от проблема); „средна ситуация“(ромите не са засегнати от проблема
повече от всеки друг); „оптимална ситуация“ или ситуация, в която са наблюдавани
подобрения през последните 10 години.
1. Стабилност на жилищата (без разрушени или порутени жилища): Близо една
шеста от ромските къщи текат и не са стабилни. Почти 33% от жилищата им
са с течащ покрив, влажни стени, подове или фундамент, или разрушени
дограми и подове. Повече хора от ромски произход са засегнати от това в
сравнение с общото население. Необходими са подобрения. (Критична
ситуация).
2. Достъп до питейна вода: Ситуацията е лоша, но е малко по-добра, отколкото
в някои други страни от ЕС. Резултатите от EU-MIDIS II показват, че: „...
делът на ромите, живеещи в домакинства без чешмяна вода в жилището им, е
много по-висок, отколкото за общото население [...] В сравнение с
резултатите от проучването за ромите от 2011 г., ситуацията в България
изглежда се подобрява...”. Делът в България е 23%. (Тенденцията е близките
години да я определим като Средна ситуация).
3. Сигурност на владението (законното право на собственост е ясно и сигурно):
В България няма сигурност на владението на ромите. Основните причини и
ситуации са:
•

Неформални покупки на земя, които не спазват законовите процедури:
собствениците нямат необходимите документи за доказване на
собствеността;

•

Значителен брой собственици на земи извършват строителство за
жилищни нужди без спазване на законови процедури, което прави
сградите незаконни и следователно изложени на риск от разрушаване;

•

Значителен брой случаи, когато сградите са построени върху земи, които
не са собственост на строителите (или частна или държавна земя), което
излага жителите на риск да бъдат изгонени и сградата да бъде съборена
без обезщетение;

•

Значителен брой хора, живеещи в общински жилища, не могат редовно да
плащат наем.

36 АПЧ. (2017). Второ проучване на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз (EU-MIDIS
II) Ромите - избрани констатации, стр.39. Достъпен на: http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-iiroma-selected-findings
37 Перич, Татяна. (2012 г.). Жилищното положение на ромските общности: Регионално проучване на
ромите 2011. Работни документи за приобщаване на ромите. Братислава: Програма за развитие на ООН.
стр.41
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Нестабилният правен статут не само включва рискове, но също така пречи на
използването на обществени услуги, като комунални услуги, регистрация на
собственост, възможни сделки, свързани със сградите и т.н. (Критична
ситуация).
4. Достъп до социални жилища: Социалното жилище не е типично за България само 2,2% от жилищата са социални38. Почти всички жители в тях са роми 15% от ромите живеят в социални жилища в сравнение с 1% от неромите. 39
От една страна, ромите имат достъп до съществуващото социално жилище,
защото отговарят на критерия за него (ниски доходи), но от друга страна,
социалните жилища са крайно недостатъчни. (Необходими са подобрения).
5. Достъп до санитарни помещения вътре в жилищата: Само 56% от ромите имат
достъп до санитарни помещения в жилищата си. (Критична ситуация).
6. Достъп до сметосъбиране (обществени услуги за събиране): Това е един от
основните проблеми на ромите, живеещи в пространствено-обособените
квартали. Трудно е да се даде количествена оценка, но недостатъчното
обществено събиране на боклук, съчетано с липса на санитарни помещения,
са основните проблеми в ромските квартали, които ги превръщат в
непривлекателни. (Критична ситуация).
7. Сигурен достъп до електроенергия: Според EU MIDIS II почти всички роми
живеят в домакинства с електроснабдяване в България, Чехия, Испания и
Унгария (97-98%). (Оптимална ситуация.)
8. Ограничено отопление (семейства, които не могат да отопляват всички стаи,
когато е необходимо): Това е често срещана ситуация за много ромски
семейства поради ниските им доходи, но всъщност това е често срещано и за
мнозинството в България. (Средна ситуация).
9. Пренаселеност: Достатъчното лично пространство у дома е ключов показател
за качеството на жилищните условия. Евростат разглежда по-специално
пренаселеността, която измерва пространството, което е на разположение на
домакинството, като взема предвид неговия размер, възрастта на членовете и
положението на семейството. EU-SILC също така измерва средния брой стаи
на човек по статут на жилище и тип жилище. Този показател може да бъде
сравнен с резултатите от EU-MIDIS-II за ромските домакинства, които сочат,
че недостатъчното пространство остава проблем в ромските домакинства,
което допринася за тежките им условия на живот. (Критична ситуация).
10. Нивата на задлъжнялост, които могат да причинят изгонване: Това е само
донякъде типично за България, но е проблем. Според Националната жилищна
стратегия40 „делът на собствениците на жилища, които трудно се задържат
върху собствеността си в текущи пазарни условия, се увеличава.” (Критична
ситуация).

38 ПРООН (2004 г.), Дани за уязвимите групи в Югоизточна Европа. Документът е
достъпен на адрес: http://vulnerability.undp.sk/; ПРООН (2002 г.)
39 В резултат на приватизацията, общинските жилища намалява от 7% през 1990 г. на 3% през 2001
г. Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (2004 г.), Национална
жилищна стратегия на Република България. Наличен на:
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=4&id=220
40
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11. Жилище в обособени квартали/гета: Близо 30% от българските роми живеят
в сегрегирани квартали.41 (Критична ситуация).
12. Жилище в неформални или незаконни квартали: „Сравнителен анализ на
страните от ЕС“ на Маргарита Илиева заключи, че: „В България има модели
на жилищна сегрегация и дискриминация срещу ромите. По-голямата част от
ромите живеят в гета в тежки условия и нестандартни жилища, с много
ограничен достъп до основна инфраструктура или основни услуги като
обществен транспорт, сметосъбиране и за някои дори водоснабдяване. 42
“(Критична ситуация).
13. Достъп до жилищни заеми: Има пазар на жилищни кредити с увеличение на
броя, обема и размера на жилищните кредити, предлагани от повече от 10
банки в страната. За съжаление, на практика достъпът до този вид кредити е
много труден за бедни хора като ромите, въпреки че кредитополучателите са
защитени от специален закон, който гарантира доброто им осведомяване за
условията и рисковете на заема. Достъпът до жилищни кредити остава
труден. Съотношението цена / доход се увеличи през 2016 г., увеличавайки
дела на нуждаещите се от подкрепа за придобиване или наемане на
жилища.43 (Средна ситуация).
14. Други специфични за страната въпроси, които не са изброени по-горе: НПО
оценяват, че половината или повече от половината от всички роми живеят в
незаконни жилища. Експертите смятат, че една четвърт от всички къщи в
сегрегираните ромски квартали са построени незаконно. 44
Въз основа на горе написаното се водят обсъждания относно Националната
жилищна стратегия за юни 2018 г., предвидена за приемане от правителството в
началото на 2019 г. НЖС ще създаде нови, важни инструменти за решаване на
много жилищни проблеми. Много мерки ще бъдат насочени към проблеми,
характерни за ромите, като „повишаване на достъпността на жилищния пазар и
осигуряване на социални жилища за уязвими групи чрез ново строителство или чрез
адаптиране на съществуващ фонд“.45

Подобряване пространственото планиране и достъпа до основни
удобства при ромите
Данните показват, че жилищните условия на ромите, особено в сегрегираните
ромски общности, са значително по-лоши от тези на общото население.
Според НЖС 2018-2030:
•

Финансовата достъпност на жилищата се влошава; Съотношението цена /
доход се повиши през 2016 г., увеличавайки делът на хората, нуждаещи се от
подкрепа, за да купят или наемат жилища, особено за самотни родители,
които са с 25% по-силно засегнати, сочи проучване на Неохрон. 46

41

Национална жилищна стратегия 2017 г.

42

Илиева, Маргарита, Сравнителен анализ на страните в ЕС (София, 2017).

43

Национална жилищна стратегия 2018-2030 г. , стр.8

44

Ромите в България, ОСИ, София,2008; стp. 46

45

Национална жилищна стратегия 2018-2030 г.

46 Сравнително регионално социално-икономическо изследване 2017-18
https://neochron.alle.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B
8%D1%8F/
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•

Броят на необитаемите жилищни единици непрекъснато се увеличава (над
31% през 2011 г., последната година, за която има данни). Повечето са
празни 51 седмици в годината. Необитаемите домове в многофамилни сгради
възпрепятстват изпълнението на програмите за енергийно обновяване и
структурно подобрение.

•

Пазарът на жилища в средни и малки градове, с изключение на тези с
туристически потенциал, са слабо развити поради ограниченото търсене, тъй
като населението намалява.

•

Увеличава се делът на собствениците на жилища, които трудно задържат
собствеността си при сегашните пазарни условия. 47

Според НПО, много роми живеят в незаконни жилища, като някои експерти твърдят,
че те представлнчват между 50 и 70 процента от ромите. 48 Според други експерти
почти една четвърт от всички къщи в сегрегираните ромски квартали са построени
незаконно. 49 Констатациите на правителството се различават от тези на НПО в това
отношение. Независимите експерти на ООН по въпросите на малцинствата изразиха
загриженост, че ромите, които живеят в незаконни жилища, включително населени
места, съществуващи от десетилетия, са изправени пред постоянна заплаха от
изгонване. 50 Въпреки, че пространственото планиране според правителствените
програми е цели осигуряване на достъп до обществени удобства като вода,
канализация, електричество, газ, комуникации, сметосъбиране и др. за всички
жители, някои обособени квартали остават неснабдени. 51 Понякога това се дължи
на обективни затруднения, но в някои случаи проблемът е в липсата на политическа
воля – особено в отделни общини. Положението на жилищата на самотните майки е
дори по-лошо от това на общото население - с 25% по-лошо, показват регионални
изследвания.52Бяха положени усилия за изпълнение на Плана за действие по
отношение на жилищата53, изготвен въз основа на НСИР, но само в някои общини54.
Планирано е да се съставят кадастрални карти на 153 населени места с
преобладаващо ромско население, а до момента са картографирани 127 населени
места55.
Според НСИР основната роля на държавата е да създаде и поддържа стабилна,
прозрачна пазарна среда, която позволява на домакинствата да придобиват и
използват качествени жилища, пропорционални на доходите си. 56 Много експерти и
ромски активисти се надяват 2019 г. да бъде от решаващо значение за установяване
на нова тенденция в политиката57. Приемането на НЖС би създало нови важни

47

Национална жилищна стратегия 2018-2030 г., стp.8

48

US 24 May 2012, 21; UN 3 Jan. 2012, para. 46)

49

Roma in Bulgaria, Институт „Отворенообщество“ –София, 2008, p. 45

50

US 24 май 2012, 21; UN 3 януари 2012, para. 50

51
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52 Сравнително регионално социално-икономическо изследване 2017-18
https://neochron.alle.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B
8%D1%8F/
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Национален план за действие за интеграция на ромите 2015-2020
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Официално писмо от МРРБ относно ромските жилища N92-000-387/1.11.18
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инструменти за решаване на много жилищни проблеми58. За първи път
правителството ще предприеме конкретни мерки за осигуряване на повече социални
жилища: първо, изграждане на нови общински жилища за граждани с регистрирани
жилищни нужди и второ, осигуряване на защитени жилища и приюти за бездомни
хора, които да са пригодени за хора с регистрирани жилищни нужди, хора със
специални нужди и за хора „без покрив над главата си” и без финансови
възможности.

Подобряване на достъпа до сигурно и достъпно жилище
България има много малък запас от социални жилища - само 2,2% от жилищата са
социални. Това се различава от ситуацията в повечето страни от ЕС като Полша,
например, където над 80% от ромите живеят в социални жилища59. Повечето
обитатели на социалните жилища в България са роми, 15% от всички роми в
сравнение с 1% от неромите60. Следователно ромите се настаняват в социални къщи
15 пъти по-често от етническите българи и турците. От една страна, ромите имат
лесен достъп до съществуващите социални жилища, но от друга, социалните
жилища са крайно недостатъчни.
Въпреки че изграждането на нови социални жилища е цел на НСИР и нейния план за
действие, резултатите досега са твърде скромни. Мониторинговите доклади
документират липсата на значителен напредък в изпълнението на поставените цели,
особено по приоритета „подобряване на жилищните условия“. Това се отбелязва
както в докладите за оценка на Европейската комисия, така и в алтернативните
доклади за мониторинг, разработени от НПО, според които напредъкът на НСИР по
този приоритет е най-слаб. Има добри резултати главно в пилотни проекти за
изграждане на социални жилища в няколко общини като Видин, Девня, Люлин
(София) и Дупница.
Вавно да се вземат предвид следните общи проблеми:
•

Собствениците на жилища все по-трудно успяват да запазят собствеността си
при сегашните пазарни условия;

•

Общественият жилищен фонд е намален до символичен дял от 2,4% и
непрекъснато намалява. Трудно е да бъде управляван, защото единиците са
разпръснати сред частни жилищни кооперации. Общините разполагат с
ограничени ресурси за подпомагане на обществено жилищно настаняване;

•

Повечето млади семейства и уязвимите групи - особено самотните майки нямат шанс да станат собственици на жилища или дори наематели нито в
частни, нито в държавни жилища. Проучването показва, че тяхното
ефективно търсене не надвишава 25% от потенциалното търсене на
собствено жилище и не надвишава повече от 30%, когато търсят жилище в
частна собственост (сред младежите, които искат да наемат дом - частна
собственост);

58 Интервю с М. Сукарева –Директор Дирекция „Жилищна политика“ в Община Пловдив, и
А.Костадинова- Община Куклен
59 Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Полша
(2009 г.), Тематично проучване на жилищните условия на ромите и travellers.
60 В резултат на приватизацията, обществените жилища намалява от 7% през 1990 г. на 3% през
2001 г. Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (2004 г.), Национална
жилищна стратегия на Република България. Наличен на:
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=4&id=220
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•

Липса на механизми за жилищна помощ, насочена към най-нуждаещите се,
уязвимите групи или към младите хора, които искат да започнат своята
професионална кариера и да създадат семейства в България.

334 индивидуални жилищни единици бяха построени в четири общини по
Оперативните програми (ОП „Регионално развитие“ и ОП „Региони в растеж“) за
осигуряване на модерни социални жилища за малцинствата и за хора в социално
или в неравностойно положение, както и за уязвими групи. Добро начало, но то
очевидно се оказа просто „капка в морето“. Изпълнението на този проект срещна
много препятствия. В някои градове имаше обществено противопоставяне на самата
идея за изграждане на къщи за наематели, които биха били роми, а две големи
общини (Варна и Бургас) бяха подложени на натиск от ултранационалистите да
отменят своите планове. На места имаше протести срещу „ромски къщи”, най-новият
в Стара Загора, където местните съветници протестираха. 61 Други седем или осем
такива проекта бяха насочени не само към ромите, а към всички групи, определени
като нуждаещи се от социални жилища (включително самотни майки). За настоящия
програмен период повече от 21 градски общини планират да построят социални
къщи в своите интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, но все
още не са започнали, с изключение на Благоевград, където в процес на изграждане
са вече 202 социални апартамента, Пловдив, където 42 жилища са в строеж и Русе,
където 26 са в процес на изграждане, което е крайно недостатъчно.
Цената на наема за такива жилища е достъпна за повечето семейства. Наемателите
на социални жилища са достатъчно сигурни в пребиваването си, но някои
семейства, живеещи в общински жилища, не могат да плащат редовно дори
реалистично определения размер на наема. Според някои активисти и експерти
българските роми имат същия достъп до общински социални жилища като неромите. 62 На някои места социалните жилища за роми се предоставят в етнически и
социално смесени квартали, но на други места те са сегрегирани - в някои случаи,
защото ромите са единствените жители там, в други, защото етническите българи
отказват да наемат жилища в етнически смесени сгради. Опитът на ЕФРР в България
показва, че в повечето големи градове социалното жилище среща сериозни
проблеми, ако е в етнически смесена среда.
За България проблемите с неуседналите ромски общности и номадстващите не са от
значение.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е водещата
институция, отговорна за прилагането на приоритета за жилищните условия на
НСИР, където има 10 цели, насочени към решаване на някои аспекти на жилищното
строителство и инфраструктурните проблеми в обособените ромски квартали, като
напр.:
•

Деконцентрация на компактни ромски квартали чрез определяне на нови
територии за жилищно строителство;

•

Повишаване на достъпността на жилищния пазар и осигуряване на социални
жилища за уязвимите групи чрез ново строителство или чрез адаптиране на
съществуващи жилища.

•

Подобряване на съществуващата техническа инфраструктура, ново социално
жилище и др.

61 https://www.blitz.bg/obshtestvo/vmro-skochi-na-kmeta-na-stara-zagora-che-shche-stroi-zhilishcha-zaromi_news625537.html
62 Интервю с М. Сукарева – Директор Дирекция в Община Пловдив, и А. Костадинова – общински
съветник в Община Куклен и председател а Социална фондация „Инди-рома” 97
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„Изграждане и осигуряване на социални жилища“ е една от основните цели. Цел 6
на плана за действие на НСИР е »Изграждане и рехабилитация на социални
жилища », за която са отпуснати 14,2 милиона евро (с европейско и национално
финансиране), което означава, че за цялата страна ще бъдат изградени не повече
от 100 семейни жилища годишно.
Дори резултатите досега да са били твърде скромни, сега имаме основание за
надежда - амбициозният НЖС не само ясно дефинира амбициозните цели, но
предоставя и инструменти за финансиране. За мобилизиране на целеви публични
финансови ресурси ще бъде създаден специален фонд, който да събира средства от
всички
възможни
източници
(държавен
бюджет,
оперативни
програми,
международни донори, капиталови пазари и др.) и да ги насочва за изпълнение на
дейности, като финансиране на компонентите „субсидии" и "финансови
инструменти" на националните програми за обновяване на жилищни сгради;
финансиране на общински жилищни програми и предоставяне на банкови гаранции
за субсидирани заеми63. НЖС също така има за цел да осигури жилища на достъпни
цени и пряка помощ за уязвимите групи, основните мерки за които са общински
социални жилища под наем за граждани с регистрирани жилищни нужди и защитени
жилища и приюти за бездомни, включително и тези с регистрирани жилищни нужди,
със специални нужди и лица без никакво жилище. Тук ще бъдат предложени две
опции: публично наемане на жилища с регулиран (подпазарен) наем и много
иновативната опция за частно наети жилища, където наемодателите предлагат
подпазарни наеми, за да демонстрират своята социална отговорност. В момента
повече от 1,2 милиона домове в България са незаети. Държавата планира да
приложи система от данъчни тежести и стимули, за да мотивира собствениците на
незаети жилища да отдават под наем отделни апартаменти на нуждаещите се на
подпазарни цени.

Ефективност на жилищните обезщетения и социалната помощ за
достъп и поддържане на жилища
Жилищните обезщетения и социалната помощ за достъп и поддържане на жилища
не са характерни за българската държава. До този момент помощите за отопление
през зимата за хора с месечни доходи под 140 EUR се оказаха популярни.
Месечният размер на целевата помощ за отопление за предстоящия зимен сезон ще
бъде 38,25 EUR (74,83 BGN), или 191,19 EUR (374 BGN) годишно.
Както беше споменато по-горе, според оценката на Световната банка за 2017 г.,
платежоспособното търсене не надвишава 25% от потенциалното търсене на
собственост на жилища. 64 То не надвишава 30% в случай на наемане на частни
жилища. 65 НЖС отчита този пропуск и за първи път предвижда истински финансов
инструмент, както бе описано по-горе. Все пак НЖС вижда оснтовната роля на
д9ържавата в създаването на условия за стабилна и прозрачна пазарна среда, която
да позволи на домакинствата да осигурят жилище с доходите си.

Борба срещу дискриминацията, жилищната сегрегация и други форми
на антиджипсисизъм в жилищното настаняване
Дискриминацията и жилищната сегрегация се наблюдават под различни форми (от
големи ромски гета, малки ромски квартали, до „ромски улици“ в етнически смесени

63

Национална жилищна стратегия 2018-2030 г., стр.22

64 България. Оценка на жилищния сектор, 2017, Световна банка; Анализ на състоянието на
жилищния сектор, 2017, НЦТР ЕАД, Приложение 1.
65

Национална жилищна стратегия 2018-2030 г. , стр.9
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квартали), но най-типичните методи за създаване на такава сегрегация са
принудителното изселване и противопоставянето на създаване на общински
жилища, които вероятно ще бъдат заети от ромски наематели. Например в някои
градове съществува обществено противопоставяне на самата идея за изграждане на
къщи за ромите, като две големи общини (Варна и Бургас) бяха подложени на
натиск от националистите да отменят своите планове66. Последният голям случай
беше през октомври 2018 г. в Стара Загора, където градските съветници бяха
категорично срещу изграждането на нови къщи („за ромите“). Казусите в Бургас и
Варна получиха много медийно отразяване, след като ултранационалистите ги
притискаха да отменят плановете си за жилищно строителство.
Независими експерти на ООН по въпросите на малцинствата изразиха безпокойство,
че ромите, които живеят в незаконни жилища, включително населени места,
съществуващи от десетилетия, са изправени пред постоянна заплаха от изселване67.
Наскоро случай на разрушаване и изгонване привлече вниманието на цялата нация.
В село Войводиново, след побоя на етнически български войник от двама ромски
младежи, масовите протести на хората от селото и региона бяха последвани от
събарянето на 15 незаконни, опасни ромски къщи само за три дни, като още 20 бяха
обявени за събаряне от общината две седмици по-късно. Тази акция беше
предприета през зимата, като засегнатите ромски семейства не получиха
предложения за подмяна на жилищата и избягаха в други населени места.
Изявлението на вицепремиера Каракачанов, че „циганите в България станаха
изключително нагли ...” и че всички незаконни къщи трябва да бъдат разрушени,
беше аплодирано от една страна, а от друга срещна демонстрации на протест.
Според кмета на селото „всички къщи в ромската махала са незаконни.“
Правителството все още не е изразило становище по този казус. Гражданските
активисти се противопоставят на това решение и много вроятно е напрежението в
страната да се покачи68.
Според докладите на Националната дирекция за контрол на строителството относно
заповеди за събаряне на незаконни строежи, само 9% от тези имоти са собственост
на роми. Само част от тях са в отделни етнически квартали, според публичния
регистър на заповедите за разрушаване, които са били приложени69.
В Пловдив често се случват събаряния на незаконни къщи в някои ромски или
турски квартали70. Махалите включват Арман махала, Столипиново, Шекер махала и
др., Подобни акции имаше през август и октомври 2018 г. 71

66 И двата града имаха одобрени проекти за социални жилища, но общинските съвети ги отхвърлиха,
след възражение и протести на ултранационалисти.
67

US 24 май 2012, 21; UN 3 чнуари. 2012, para. 50

http://focus-news.net/news/2019/01/10/2610608/kmetat-na-obshtina-maritsa-dimitar-ivanovzhilishtnite-postroyki-v-koito-zhiveyat-romite-v-selo-voyvodinovo-sa-mnogo-opasni-i-vseki-moment-mozheda-ruhnat.html
68

69

Официално писмо на МРРБ по темата за ромските жилища N92-000-387/1.11.18

70

https://news.plovdiv24.bg/807702.html

71

https://news.plovdiv24.bg/819109.html
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Възможна етническа дискриминация при някои разрушения
В своето проучване „Разрушаването на незаконни домове в ромските квартали:
устойчиво решение за интеграция на ромите или проблем с дискриминацията срещу
ромите в България?“, 72 авторите Михайлова и Кашъмов твърдят, че събарянето на
единствените домове на ромски семейства може да се счита за етническа
дискриминация и нарушение на техните права. То засяга ромските семейства
особено неблагоприятно и непропорционално, което е в нарушение на Директивата
за расовото равенство. Според данни, събрани от 61% от общините в България, 89%
от заповедите за събаряне на жилищни сгради, издадени от местните
администрации, се отнасят за единствените домове на ромски жители (399 от 444).
В много случаи изселването на ромски семейства се засилва по време на местните
избори под натиск от анти-ромските протести и исканията на различни не-ромски
политически групи и граждани. Разрушаването на домовете в обособените квартали
и изгонването на жителите им (съществуващият закон не дава възможност за
легализиране на незаконни къщи) изостря проблемите с жилищното положение на
ромите. Не се предоставя алтернативно настаняване на изгонените, така че
засегнатите семейства се местят със своите роднини в същите квартали и по-късно
изграждат нови, незаконни домове. Разрушаването на ромските къщи засилва
междуетническото напрежение, предизвиква анти-ромски настроения и създава
пълно недоверие към институциите сред засегнатите роми.
За съжаление, съдебната практика по този въпрос показва, че съдилищата често
не третират премахването на сгради, използвани за жилища, по различен начин от
всички други незаконни сгради. Защитата на бездомните от адвокати и
правозащитници обаче може да бъде ефективна, както показва случаят по-долу:
С писмо от 12 септември 2017 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ)
издаде временни мерки за защита на ромско семейство с тримесечно дете.
Семейството е представлявано от адвокат Маргарита Илиева (Български хелзински
комитет - БХК). Мерките задължават българските власти да не разрушават дом в
Арман махала, Пловдив. ЕСПЧ обяви, че ще даде приоритет на случая, заведен от
името на шест семейства за планираните разрушения на техните единствени домове.
След това българските власти се ангажираха с ЕСПЧ, че няма да разрушат домовете
на шестимата жалбоподатели, докато „не бъде осигурено адекватно алтернативно
настаняване.“ Противно на това, което правителството обеща, обаче, общинските
власти в Пловдив уведомяват един от жалбоподателите, че ще унищожат домът му,
без да му предложат подслон.

Подобряване на жилищните условия и възстановяване на отнентите
квартали
В момента местните власти почти не предприемат никакви действия за легализиране
на къщи в ромските квартали, въпреки че някои от тях са започнали процес на
узаконяване. Това изостря проблема с легализацията в ромските гета, където
съществува хаос в регулацията на жилищата. Дори основните възможности,
предлагани от закона, остават неизползвани от ромите по две причини: 1)
непознаване на правната култура и процедури; и 2) сложността на процедурите.
Проблемът се усложнява от неподготвеността на много администрации да работят с

72 Разрушаването на незаконни жилища в ромските квартали: устойчиво решение за интеграция на
ромите или проблем на дискриминацията срещу ромите в България? (София: 2017), стр. 50.
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роми. Само малка част от ромите са се възползвали досега от възможността да
узаконят жилищата си поради сложността на процедурите.
Приетите през октомври 2012 г. промени в Закона за устройство на територията не
са достатъчно използвани за подобряване на ситуацията. Според експерта Даниела
Михайлова „Кметовете и общините трябва да получат много повече подкрепа."
Независимо от това местната власт не е безсилна. Много зависи от политическата
воля и целенасочеността на кметовете и общинските съвети - от зонирането на
кварталите до осигуряването на подходяща земя. Добри примери в тази насока са
инициативите в Кюстендил, Дупница и Пещера, където с финансовата и
организационна подкрепа на Тръста за социална алтернатива (ТСА) бяха
предприети добри стъпки за решаване на проблема с узаконяването на сгради в
големи ромски квартали. Неслучайно ТСА получи годишната награда за 2018 г. от
Световния форум за селищата (Градско планиране - всички са печеливши) 73.
Местната политика обаче често е много противоречива. Добър пример за това как
местните власти предприемат подобрения „за” и „против” е практиката в Стара
Загора по отношение на събарянето на незаконни ромски къщи в близост до парк
“Борова гора” и плановете му за ново строителство. При този интересен случай след
много сериозни дискусии в крайна сметка нищо не се случи на практика.
Когато говорим за необходимите законодателни промени, те трябва да позволят
легализирането на структурно устойчиви жилищни сгради (използвани за жилища) и
да диференцират правилата за третиране на незаконни строежи в зависимост от
това дали са обитаеми или не.

73 Никога няма да се досетите кой получи наградата на ООН за устойчиво градско планиране.
Налично на: https://www.us4bg.org/news/trust-for-social-achievement-un-prize/
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ЗДРАВНИ ПОЛИТИКИ И ВЪЗДЕЙСТВИТО ИМ ВЪРХУ
РОМИТЕ
Съгласно Закона за защита на личните данни е незаконно да се събира информация
за етническата принадлежност и медицинското състояние на хората в България, тъй
като тази информация е двойно - чувствителна. Следователно няма съответни
национални статистически данни, разделени по етническа принадлежност. Въпреки
това, човек може да направи косвени заключения и оценка на риска въз основа на
широкото разпространение на някои случаи. Най-сериозните проблеми са
представени в следната таблица:
Регистрирани заболявания в България по избрани най-често срещани
заразни болести (на 100,000)
1980
1990
2000
2010
145.6
85.7
64.6
34.3
121.5
1.7
0.6
292.1
779.1
147.3
348.2
0.5
537.2
418.6
285.8
261.8
96.9
61.9
19.8
7.9
110.8
274.2
104.8
39.9
1980
1990
2000
2005
2010
Туберкулоза
115.1
80.5
144.8
106.5
79.2
Източник:http://ncphp.government.bg/files/nczi/zdr.statistika/health_B_1.pdf
Скарлатина
Морбили
Рубеола
Варицела
Дизентерия (шигелоза)
Вирусен хепатит

2016
67.6
0.0
0.0
455.6
4.1
30.4
2016
53.8

2017
52.1
2.4
–
353.4
4.4
44.3
2017
51.7

Докладът за ромското здраве (2014 г.) показва, че ромите в България са особено
уязвими на огнища на морбили и хепатит A, B и C, докато ХИВ-инфекцията е
доказана сред най-социално изключените роми, като затворници, наркомани и
проститутки. 74 При епидемия от морбили през 2009 г. 89,3% от засегнатите 24 047
души са роми, както и 22 от 24-те смъртни случая. Същото проучване установява, че
нивата на употреба на тютюн са постоянно по-високи при ромите, отколкото в неромските общности.

Осигуряване на равен достъп до обществени здравни услуги
Според Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) през 1998 г. е въведена
задължителна здравноосигурителна система. След хиперинфлацията през 1996-97 г.
тя замени универсалното здравно покритие, наследено от социалистическия режим.
Според ЗЗО достъпът до здравни услуги в България остава безплатен само за деца
(0-17-годишна възраст). Съгласно член 82 обаче следното вече не се покрива от
задължителното здравно осигуряване:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

спешна медицинска помощ;
превантивни прегледи и акушерски грижи за неосигурени жени;
извънболнична психиатрична помощ;
кръвопреливане;
трансплантация;
задължително лечение и / или задължителна изолация;
експертиза за хората с увреждания;
асистирана репродукция;
някои видове смъртни случаи и някои случаи на медицински транспорт.

74

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/2014_roma_health_report_es_en.pdf
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Това, което остава безплатно, са всички видове задължителни имунизации и всички
антиепидемични лечения. В допълнение към ЗЗО, Законът за здравето (2005)
обявява в член 2, че:
1. трябва да има равенство при използването на здравни услуги;
2. достъпни, качествени здравни грижи се предоставят с приоритет на деца,
бременни жени и майки на деца до една година;
3. укрепването на здравето и интегрираната профилактика на заболяванията са
приоритет;
4. здравните рискове, причинени от неблагоприятни въздействия върху
околната среда, се предотвратяват;
5. деца, бременни жени, майки на деца до една година и лица с физически
увреждания и психични разстройства получават специални здравни услуги;
6. участие на държавата във финансирането на дейности, насочени към
опазване здравето на гражданите.
Освен това в член 85 (актуализиран през 2009 г.) беше предоставена голяма
антидискриминационна защита: „Пациентите получават здравни услуги, независимо
от тяхната възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа
принадлежност, образование, убеждения, културно ниво, сексуална ориентация,
личен, социален или материален статус, увреждане, вид и причина на
заболяването."
Главата за здравеопазването на Националната стратегия за интеграция на ромите
(2012-2020 г.) е официално разработена в съответствие с горното законодателство и
има за цел „равен достъп до качествени здравни услуги“, като поставя пет цели:
1.
2.
3.
4.
5.

превантивна грижа за деца и майки;
равен достъп до здравни грижи от членове на уязвимите малцинства;
увеличаване на броя на квалифицираните ромски здравни работници;
повишаване на осведомеността и достъпа до информация за здравеопазване;
увеличаване на броя на застрахованите уязвими лица.

Въпреки това, НСИР е доста далеч от постигането на добри международни стандарти
за такъв тип документ, а пропуските и недостатъците бяха посочени през 2012 г.,
както следва:75
•
•
•
•

НСИР не предоставя адекватно контекстуално описание поради ограниченото
използване на съответните данни;
Структурните фактори за социално изключване (например: сегрегирано
образование, дискриминация на пазара на труда) не са идентифицирани от
НСИР;
Няма анализ на добрите практики и поуките от предишни програми за
приобщаване на ромите;
НСИР и Планът за действие разкриват липса на осведоменост и / или липса
на намерение от страна на правителството да се справи с важни въпроси на
интеграцията на ромите. Например „генетичните заболявания“ са описани
като един от основните фактори, определящи здравния статус на ромите.
Това твърдение би могло да се счита за дискриминационно, тъй като е
направено без представяне на подкрепящи доказателства.

Освен това НСИР не отговаря напълно на критериите за предоставяне на описание
на настоящата ситуация, съсредоточена върху конкретни въпроси, считани за важни
в дадения национален контекст. Например, систематичното изключване на ромите от
здравно осигуряване, както и необходимостта от създаване на здравословни условия

75

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/roma-integration-strategies-20120221.pdf
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на живот в преобладаващо ромски квартали са споменати само като причини за
стратегията, но самите роми са обвинени в това положение и тези теми след това не
са пряко адресирани в плана за действие. Въпреки множеството граждански
организации, които поставят този въпрос, правителствените експерти продължават
да заклеймяват ромите. Например в Доклада за административен мониторинг за
2016 г. (стр. 61) „нередовното плащане на здравни осигуровки“ се разглежда като
„основна причина за липса на достъп“ и не се разглежда като системен проблем,
който се нуждае от постоянно политическо решение.
Въпреки обявения де юре равен достъп, на практика е изключително лесно човек да
отпадне от системата за здравно осигуряване. Ако в продължение на три месеца не
се заплащат здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца, тогава лицето се
счита за неосигурено (въпреки че са платени 33 месечни вноски). Това правило
засяга някои самонаети лица, работещи в чужбина, всички трайно безработни лица
и някои заети лица, които не знаят за счетоводните злоупотреби и
чиито
работодател не плаща осигурителни вноски. Държавните разпоредби казват, че за
2018 г. самонаетите и трайно безработните (които не получават здравно
осигуряване и обезщетения) трябва да внасят месечно. Освен това, ако някой не е в
състояние да плати, той трябва да докладва за това преди 25 число на месеца, в
противен случай ще бъде наложена административна глоба. Това създава капан за
ромите, тъй като поради изключително високата им функционална неграмотност
(около 90% от ромите имат основно образование или по-малко), както и поради
дългосрочната си безработица или сезонна заетост в чужбина за три до шест месеца
на година, значителен брой роми не участват в системата на здравеопазването.
Проучването на АПЧ показва, че България е страната с най-висок дял на ромите без
здравно осигуряване - както за жени, така и за мъже, както е показано в следната
таблица:
Дял на ромските жени и мъже без здравно осигуряване в избрани страни от
ЕС към 2011 г. (данни от самоотчитане)

Източник: FRA Roma pilot survey 2011
Данните показват, че 2% повече от ромските жени спрямо мъжете не са здравно
осигурени в България, което е най-високият дял в изследваните страни. Освен това
делът на самоотчетените не-роми жени без здравно осигуряване в България е едва
22%, което е знак за значително неравенство в достъпа до здравни грижи.
Изчисления въз основа на методологията на проучване и числеността на
населението показва, че ромите са по-малко от 20% от всички неосигурени лица в
България. Следователно, нашето твърдение е, че това не е конкретен случай на
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насочена към ромите дискриминационна практика, а задълбочен структурен
проблем, който засяга ромите около два пъти повече от всички останали.
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отчита съответно 1,39 милиона и
1,38 милиона души неосигурени за 2016 и 2017 г., което е приблизително 19,5% от
цялото население за двете години (изчислено въз основа на средногодишното
население на страната, отчетено от НСИ ), което също е показател за системен, а не
етнически проблем, както е изобразено в политическите документи на
правителството.
За да се бори с липсата на достъп на повечето хора до здравни услуги в България,
Министерският съвет публикува Постановление 17 / 31.1.2007 г., чиято цел е да
осигури достъп до здравни грижи за хора без активи и доходи. Според член 1,
МТСП, чрез своята Агенция за социално подпомагане, следва да отговаря за
покриването на всички разходи, направени в болниците за медицинско лечение.
Въпреки това, ясна обществена отчетност за парите, изразходвани съгласно
Постановление 17/2007, и предоставяните услуги по този начин не е налична на
публично достъпните уеб страници нито на МТСП, нито на здравното министерство,
нито на министерството на финансите.
Редица теренни проучвания и работа на Асоциация Ларго през 2013 г. показват, че
болниците се опитват да не информират неосигурените за този вариант, първо,
защото има сериозно изоставане във възстановяването на тези разходи от
държавата и второ, защото ако има твърде много такива случаи, обикновено се
инициира одит от министерството на финансите и не всички разходи всъщност се
възстановяват, което води до дългове на болниците76.
Наредба на Министерството на здравеопазването 26/2007 е съобразена с
Постановление 17/2007 и е насочена към предоставяне на акушерска помощ на
неосигурени жени. Подобно на Постановление 17/2007, наредбата не е много добре
позната нито на ромските, нито на акушеро-гинекологичните заведения. Нещо
повече, лекарите в АГ се опитват да избягват предоставянето на грижи въз основа
на тази наредба, тъй като тя не позволява предоставянето на правилна предродилна
грижа и проследяване на бременността, а само един превантивен преглед по време
на бременност, показват изследвания77.
Препоръките на експертите, обсъдени в доклада за това изследване, твърдят, че
има нужда от разширени услуги, а именно втори преглед на ехограф и пълна кръвна
картина (включително определяне на кръвна група) около 32-36 седмица от
бременността.
След 1989 г., преходът към свободна пазарна икономика доведе до икономическа
нестабилност в системата на здравеопазването, постоянно недостатъчно
финансиране на малките болници (поради принципа, че „парите следват клиента“) и
сравнително много високи цени на лекарствата (в сравнение със средния доход),
което прави лекарствата недостъпни (България е сред страните с най-висок ДДС
върху лекарствата). Понастоящем България има сериозен систематичен проблем с
липсата на равен достъп до здравни услуги в някои региони и общини, както се
обсъжда в много академични и политически документи. В последния си доклад за
Здравеопазването в ЕС78, ОИСР и Световната здравна организация посочва, че
„незадоволените потребности от медицинска помощ сочат проблеми в достъпа до
медицински услуги за всяко пето лице, поради финансови причини. Разстоянието и
наличието на лекари остават важни бариери, особено за групите с по-ниски
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http://www.ddrom.net/2012-11-30-13-52-15/2942----17.html?lang=ru

77

http://wp.flgr.bg/wp-content/uploads/2016/05/LARGO_Naredba-26.pdf

78

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_bulgaria_english.pdf, p.1, 16
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доходи”. Докладът установява, че България има втората най-ниска продължителност
на живот при раждане във всички страни от ЕС, почти шест години по-ниска от
средната за ЕС, и в същото време показва значителни разлики в равнището на
смъртност по региони и ниво на образование и неравенство в достъпа до здравни
грижи въз основа на регион, група доходи и ниво на образование, със загриженост
за изключителна уязвимост сред ромите, домакинствата с по-ниски доходи и
възрастните хора.
Изключително високите нива на детска смъртност и раждаемост при
подрастващите79 в България водят до създаването на няколко инициативи, насочени
към пре- и постнатална грижа и към превантивна грижа в райони в неравностойно
положение. През 2013 г. УНИЦЕФ, в сътрудничество с Министерството на
здравеопазването и Българската асоциация на здравните специалисти по сестрински
грижи, разработи модел на услуга за домашни посещения за подобряване на
здравето и развитието на малките деца. Създаден е модел на услуга за посещение в
дома, наречен „Център за здраве на майката и детето” с основната цел да се засили
капацитетът на полагащите грижи за осигуряване на грижи за деца от раждането до
тригодишна възраст, за да се подобри ранното идентифициране на проблеми в
развитието и рискове за благосъстоянието на децата, и за улесняване на ранната
намеса, включително чрез подобряване на достъпа до наличните здравни грижи и
до социалните и образователните услуги в общността. Мобилните екипи ще се
състоят от обучени медицински сестри или акушерки и социален работник. Целевата
група за услугите са бъдещи родители и семейства с деца под три години,
независимо от тяхната етническа идентичност. Подкрепата е съобразена с
индивидуалните нужди на определени домакинства, а семейства, които изпитват
специфични затруднения, получават допълнителни домашни посещения и подкрепа,
докато проблемът не бъде решен. Специално внимание се обръща на семействата в
най-неравностойно положение, където има потенциално повече рискове за здравето
и развитието на детето, като в този случай подкрепата може да включва участието и
на други специалисти (логопеди, медицински специалисти, трудови терапевти и др.)
или услуги за закрила на детето. Услугата е пилотирана в периода 2013—2018 г. в
две области - Шумен и Сливен (и не успя да стартира в област Монтана поради
липса на човешки ресурси в областта на здравеопазването).
До август 2018 г. двете услуги предоставят различни пакети за подкрепа на повече
от 10 000 семейства с 12 000 деца (приблизително 67% от населението на възраст
0-3 години в двете области), съсредоточени върху грижите за отглеждане - набор от
условия, които предвиждат здравето, храненето, сигурността и безопасността на
децата, отговорни грижи и възможностите за ранно учене. За периода 2018-2022
УНИЦЕФ ще подпомага допълнително работата в тази област, а министерството на
здравеопазването планира да разшири услугата и в други региони.
Френската инициатива Médecins du Monde (MDM) работи в България от 2004 г. В
рамките на своя проект в квартал „Надежда“ в Сливен през периода 2009-2013 г.
MDM проведе сесии за повишаване на осведомеността и теренна работа по четири
основни проблема: семейно планиране, бременност, хигиена и ваксинация. В края
на 2013 г. MDM реши да коригира своята мисия и услуги, за да отговори на нуждите
на общността и да допринесе за намаляване на заболеваемостта и смъртността на
майките, свързани с нежелана бременност. Затова през февруари 2014 г. Община
Сливен, Българската асоциация за семейно планиране (БАСП) и МДМ подписаха
меморандум за сътрудничество. Общината се съгласи да предостави средства, за
заплащане на двама гинеколози за провеждане на PAP тестове и предоставяне на

79 Например, според наличните данни на НСИ, средният коефициент на детска смъртност в България
за периода 2010-2016 г. е 7,7 ‰. Коефициентът на раждаемост за възраст 10-14г. е 1,9 ‰, а
коефициентът на раждаемост за възрастта 15-19 г. е 44 ‰.
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контрацепция за жени, по настояване на МДМ. След подписването на меморандума
MDM разшири зоната си на намеса в цялата община Сливен (самия град и 45-те
селища). Проектът, реализиран от 2014 г. от MDM в партньорство с Община Сливен
и БАСП, включва следните дейности:
•

Поддържане на Център за информация и ориентиране (I&O Center) в сградата
на училище в близост до голямата ромска общност на квартал "Надежда".
Центърът осигурява присъствието на член на екипа или медицинска сестра,
предоставящи на потребителите информация, консултации и препоръки. Там
се провеждат сесии за повишаване на осведомеността и срещи с лидерите на
общността. Там е разположен и административния отдел на мисията на MDM
България.

•

Работа на терен: Това е услуга за подход към общността, по време на която
членовете на екипа ежедневно посещават ромски общности в Сливен и
околните села, срещат се с хора на улицата, посещават ги в домовете им и ги
информират за услугите на I&O центъра и механизмите за насочване, както и
ги мотивират да участват в сесиите за повишаване на осведомеността. Екипът
също така предоставя на членовете на общността консултации по семейно
планиране и други здравни / социални теми.

•

Сесии за повишаване на осведомеността, предназначени за млади мъже (14 18 години) и жени в детеродна възраст (14 - 35 години). Всеки месец екипът
на организацията организира и провежда два модула от сесии за повишаване
на осведомеността, един с млади мъже и един с жени в детеродна възраст.
Всеки модул, посещаван от 12-15 души средно, се извършва в четири сесии,
по време на които екипът предоставя на потребителите по интерактивен
начин информация за анатомията на репродуктивната система на човека,
семейното планиране, наличните методи за контрацепция, най-често
срещаните полово предавани инфекции (ППИ) и методи за защита. Основната
цел на модулите е да представят на членовете на общността по интерактивен
начин и с помощта на диалог информация за изграждането на човешката
репродуктивна система, какво е семейното планиране, какви са възможните
здравни и социални последици от липса на семейно планиране, какви опции
за контрацепция съществуват и кои са налични в България. По време на този
етап от сесиите за повишаване на осведомеността екипът информира
присъстващите за възможността безплатно да използват рефералния
механизъм и средствата за семейно планиране. Екипът информира
потребителите за най-често срещаните ППИ, как да се предпазят от тях и
симптомите на различните заболявания.

•

Възможност бременни жени и майки на новородени да използват душове. В
кв. "Надежда" хората нямат течаща вода. Жените не могат да се измият,
затова MDM реши да предостави на тези конкретни жени от общността
възможност да използват душа в I&O центъра всеки ден.

•

Индивидуални и семейни консултации по въпроси за семейно планиране и
контрацепция (в I&O центъра). Потребителите са информирани за различните
налични методи за контрацепция, как работят, възможните странични ефекти
от тяхната употреба и други свързани теми. По време на тази консултация на
потребителите се предоставя цялата необходима информация, за да направят
съзнателен, информиран избор на метод за контрацепция.

•

Референтен механизъм: След това всички потребители, които са направили
искане за определен вид контрацепция, се насочват и придружават към
консултация с гинеколог (механизмът за насочване се извършва с двама
лекари). Проектът предоставя на всяка жена, която ще получи контрацепция,
три консултации с гинеколог. Първата определя здравословното състояние на
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жената и предоставя PAP тест (ако има нужда от лечение, което също е
обхванато от MDM); втората по време на вмъкване на ВМС или предписване
на орална контрацепция; и трета консултация в рамките на една година за
преглед на пациента. Жените, които не изберат да използват нито една
форма на контрацепция, също могат да получат безплатен PAP тест.
•

Предоставяне на орална контрацепция и лекарства за лечение на ППИ: МДМ
предоставя на всички жени, от 14 годишна възраст, наличния метод за
контрацепция, избран от конкретния потребител, със съветите на
гинеколозите. Ако жената предпочита да използва орална контрацепция,
тогава след консултация с гинеколог, MDM осигурява предписаните
медикаменти ежемесечно. Ако една жена трябва да се лекува, преди да
получи метод за контрацепция, лекарят предписва какво е необходимо, а
MDM покрива и лекарствата за това лечение.

През май 2016 г. ТСА стартира пилотния проект ""Заедно-здраво бебе, здраво
бъдеще"" в столичния квартал „Факултета“. Той следва световната философия на
Nurse-Family Partnership и има за цел да подобри пренаталното здраве и резултатите
от бременността, да намали процента на раждаемост при подрастващите чрез
насърчаване на по-дълги паузи между ражданията, както и увеличаване на
заетостта на майките и подобрената готовност за училище на децата в дългосрочен
план. От една страна, проектът прилича на инициативата на УНИЦЕФ поради
принципа на домашното посещение, но от друга страна, той е изцяло фокусиран
върху сегрегирани и уязвими групи от населението (като проекта за МДМ в Сливен)
и не предлага универсално покритие. Към октомври 2018 г. в програмата на NFP са
участвали 86 активни клиенти, които са получили между 50 и 65 посещения за
период от една година, по въпроси, съобразени с нуждите на двойката -майка-бебе
/ плод. В рамките на този проект, семейните медицински сестри предлагат:
•
•
•
•
•
•
•
•

Демонстрация на правилна грижа за бебето и обучение на майката и на други
членове на семейството;
Емоционална и социална помощ;
Информационни и целеви услуги;
Оценка на грижите за децата и семейната среда, включително жизнената и
социалната среда;
Достъп до „Библиотека на играчките“;
Достъп до медицински прегледи и изследвания;
Достъп до хранителни добавки и контрацепция;
Подкрепа при кърмене.

През 2016 г. правителството съобщи, че са проведени 59 информационни кампании,
фокусирани върху имунизационните календари (достигащи 4 231 лица) и 10
работни срещи със здравни медиатори за повишаване на осведомеността.
Инициативата е проведена в няколко области: Благоевград, Бургас, Варна,
Кюстендил, Монтана, Плевен, Пловдив, Сливен, област София и град, Стара Загора
и Хасково.
За периода на Десетилетието на ромското включване (2005-2015 г.) правителството
отчита значителен брой дейности в здравеопазването, както следва:
•
•
•
•
•

9 924 инфо-срещи;
2711 здравни кампании;
151 обучения;
53 472 епидемиологични прегледи;
3,494 превантивни прегледи.

Има редица селища, където делът на ромите значително надвишава средния за
страната (5%), както и общини и градове, в които ромското население надхвърля
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50%. Достъпът и качеството на здравеопазването в такива райони зависи най-вече
от регионалното разпределение на медицинския персонал и аптеките, както е
показано на картата по-долу. Ако погледнем регионите с концентрация на ромско
население според данните от преброяването (както за 2001 г., така и за 2011 г.),
тогава може да се очаква, че в регионите на Добрич, Монтана, Сливен и Ямбол може
да има повече потребители на здравни грижи от ромски произход на член на
медицинския персонал.
Поради предразсъдъците на политиците и в съответствие със стереотипа, че има
„услуги, използвани предимно от роми“, има някои системни дисфункции в
предоставянето на спешна помощ, акушерски и пренатални услуги и в националната
процедура за удостоверяване на инвалидност. За повечето от тези дисфункции са
потърсени решения чрез различни проекти, изброени в следващия раздел на
доклада.
Медицински персонал на 1000 души от районите на NUTS-3 в България

Източник: OECD 2017. Национален здравен профил на България 2017

Понятието „здравни медиатори” е официално въведено в българската нормативна
рамка през 2005 г. със „Здравна стратегия за уязвими лица, принадлежащи към
етническите малцинства 2005-2015 г.”. По-късно то е включено в глава
„Здравеопазване“ на НСИР и в много други официални документи, като
Националната програма за закрила на детето, Националната стратегия за
демографско развитие, Националната програма за развитие „България 2020“,
Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и ППБ в Република
България 2017-2020 и Националната програма за профилактика и борба с
туберкулозата в Република България 2017-2020.
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Брой обучени и назначени здравни медиатори за периода 2001-2018
(Забележете: цифрата за 2019 г. се прогнозира въз основа на бюджета за 2019г.)

Източник: Национална мрежа на здравните медиатори

Първите здравни медиатори в България са обучени още през 2001 г. в рамките на
проект на фондация „Партньори България“. През периода 2001-2004 г. те все още
не са признати за необходими от държавата и всички обучени лица са наети само от
НПО в проекти. През 2005 г. чрез Оперативна програма „От социални помощи до
заетост“ първите шест здравни медиатори са наети от общините. От 2007 г.
здравната медиация е официална държавна политика, подкрепена от специален
бюджетен ред. От тогава списъкът на общините, които получават целеви бюджет за
здравни медиатори, се актуализира ежегодно. В таблицата по-долу е представено
временното разпределение на услугата здравен медиатор на регионално ниво
(NUTS-3) по броя на общините с тази услуга и по брой здравни медиатори на област
за 2019 г.
Бюджетният ред за един здравен медиатор за 2018 г. е еквивалентен на
минималната месечна заплата. Паралелно с предоставяните от държавата
медиатори, все още има някои здравни медиатори, наети на проектна база. От 2016
г. около 12 медиатори са обучени и наети по програмата за сътрудничество между
България и Швейцария, трима медиатори са обучени и наети в рамките на
програмата за посещение на УНИЦЕФ, а двама - са обучени и наети по пилотния
проект на NFP на ТСА.
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Прогнозен брой общини, предлагащи услугата здравен медиатор и брой
здравни медиатори, разпределени в административните области за 2019 г.
Брой
общини,
предлагащи
услугата

Област

Благоевград

Брой здравни
медиатори в
съответната
област

7

12

Бургас
Добрич
Габрово
Хасково
Кърджали

9
6
1
6

19
13
1
9

2

3

Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик

2
4
8

11
6
15

7

11

Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе

4
2
7
4
5
Източник: Национална мрежа на

Област

Брой общини,
предлагащи
услугата

Брой
здравни
медиатори
в
съответната
област

8

14

2
4
1
1

2
11
1
7

7

14

7
2
5

10
2
13

7

9

3
6
3

5
9
12

130

245

Шумен
Силистра
Сливен
Смолян
София град
София
област
Стара Загора
Търговище
Варна
Велико
Търново
Видин
Враца
Ямбол

6
2
11
9
8
общо
здравните медиатори

От 2001 г. до 2006 г. здравните медиатори са обучавани от НПО и сертифицирани от
здравния министър. С разширяването и стандартизацията на услугата от 2007 г.
насам има акредитирани два медицински колежа за обучение за здравна медиация.
Медицинският университет Пловдив беше учебен център за периода 2007-2010 г., а
Медицинският университет София беше учебен център за 2012-2018 г. Съществува
държавна стандартизирана програма за това обучение и успелите ученици
получават свидетелство за професионална квалификация, съгласно Постановление
215/2004. Продължителността на обучението е 14 дни и в момента струва около
511,20 EUR (1000 лева) на медиатор за група от 15 медиатори.
Здравните медиатори участват в различни дейности в ежедневната си работа в
общността. Следващата таблица отразява дейностите, отчетени от медиаторите на
общините (техните преки ръководители и работодатели). До 2015 г. обаче не
съществуваше унифицирана бланка за отчет и база данни за тази информация. От
2016 г. насам Националната мрежа на здравните медиатори е разработила и
пилотира единна система за мониторинг, така че данните за 2016 г. са проверени от
тази система.
Отчетени случаи на здравна медиация в България за периода 2012-2016 г.
2012

2013

2014

2015

2016

Имунизации

19,753

26,009

19,065

20,906

12,861

Профилактични прегледи

30,831

40,114

31,703

29,201

21,712

Случаи на здравни грижи

8,958

16,924

13,884

18,644

17,569

Случаи на социално изключване

4,598

30,526

24,902

33,,722

n.a.

25,197

26,374

38,786

26771

37,,029

1,618

5,060

1,591

1,520

2643

Консултации
Здравно-информационни кампании

Източник: Национална мрежа на здравните медиатори
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Според длъжностната характеристика в националната професионална класификация
здравните медиатори са отговорни за следните дейности:
•
•
•
•

Работа с клиенти (запознаване и формулиране на проблема; оценка на
трудностите, свързани с достъпа до съответните услуги, изготвяне на работен
план по случая).
Улесняване на достъпа до услуги (съпровод, разяснение, обяснение,
информация; свързване с личен лекар и / или други медицински експерти;
извършване на услуги за семейства в риск, бременни жени и млади майки.
Помощ в комуникацията с институциите (със Здравната каса, Министерството
за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и
Комисията за защита от дискриминация).
Повишаване на осведомеността и превантивните грижи (семейно планиране и
репродуктивно здраве; ваксинации и имунизации; принципи на обща
хигиена), често извършвани с регионални здравни инспекции.

През 2015 г. в Хасково, Лом, Самоков и Ямбол е тестван пилотен проект на здравни
медиаторски услуги, базирани в болничните отделения. Според проф. Ивайло
Търнев и представители на Националната мрежа на здравните медиатори това е
изключително положителен опит и държавата трябва да обмисли по-нататъшното
развитие на подобни услуги.
Ромски парамедици-фелдшери
През 2015 г. е пилотирана и друга болнична услуга за увеличаване достъпа на
ромите до медицинска помощ. Асоциацията „Разнообразни и равни“ създава
програма за обучение на фелдшери от ромски произход, които по-късно да могат да
работят в спешните отделения. Първите седем ромски фелдшери преминават
обучение в София, а двама все още са наети в столичния спешен център.
Положителните отзиви довеждат до текущо разширяване на програмата. От 2017 г.
10 лица са записани в специализиран център за професионално обучение.
Програмата за обучение е за една година и работи на основата на равенство между
половете, с обща квота 50:50 при набиране на участниците. В София съотношението
жени / мъже в обучението е 4:3, а съотношението между заетите в момента в
резултат на това обучение е 1:1.
Основната цел на програмата е да намали взаимно отрицателните нагласи между
екипите на спешна помощ и ромските общности. Проектът се осъществява в
партньорство с медицинските училища в Плевен и София.
Мобилен достъп до здравеопазване
По програма ФАР в периода 2006-2009 г. са създадени мобилни здравни услуги,
предлагани по целесъобразен начин, в резултат на което здравното министерство
получи 23 мобилни звена, включително пет кабинета за общи прегледи, два
кабинети за флуорография, два кабинета за мамография, три кабинета за
ултразвук, три мобилни лаборатории, четири педиатрични кабинета и четири
гинекологични кабинета. Провеждането на прегледи в определени региони се
предхожда или е придружено от лекции, дискусии и беседи, предоставящи
специално разработени здравно-информационни материали, представени от
специалисти от регионалните здравни инспекции. Обсъжданите теми и
разработените материали са в областта на контрацепцията, ППБи, рак на гърдата,
рак на шийката на матката, хранене, имунизации, права на пациентите,
възможности за социално подпомагане и ролята на здравния медиатор. Прегледите
и дискусиите, проведени от специалисти на Регионалната здравна инспекция, се
случват в мобилния офис, заедно със здравните медиатори.
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МOНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

През 2015 г. с мобилните звена са изпълнени общо 12 593 прегледи:
•
•
•
•
•
•
•

895 имунизации на деца с непълен имунизационен статус;
1023 флуорографски сесии;
1555 гинекологични прегледи;
1549 педиатрични прегледи;
1148 мамографски прегледи;
1582 ехографски изследвания;
736 лабораторни изследвания.

През 2015 г. чрез мобилни екипи са проведени профилактични прегледи на
неосигурените роми и хора с труден достъп до болници, както следва: 97 деца са
диагностицирани чрез общо 1549 прегледи и са насочени за по-нататъшно лечение.
Общо 895 имунизации бяха извършени с мобилни единици, често срещана практика
за деца от 0-18 години с непълен имунизационен статус, според Националния
имунизационен календар.
С мобилните гинекологични отделения са извършени1555 прегледи на 540 жени,
диагностициращи състоянието на тяхното репродуктивно и сексуално здраве. В
клиничните лаборатории 5 736 теста разкриват 206 случая на нарушено
здравословно състояние. С мобилните ултразвукови единици общо 1582 прегледи са
диагностицират заболявания при 386 души. С мобилните флуорографски единици
1023 прегледи диагностицират заболявания при 35 лица. Мобилните мамографски
служби извършват 1148 прегледи и диагностицират заболявания при 127 души.
Всички пациенти са насочени към подходящия специалист за по-нататъшно лечение.
Програмите на ОСИ / РОФ за ромски здравни специалисти са оценени като много
успешни и се прилагат и в други страни от Централна и Югоизточна Европа. В
периода 2008-2018 г. РОФ предоставя стипендии на 117 студенти по медицина. За
последните пет академични години цифрите са следните:
Брой стипендии,предоставени от РОФ на студенти по медицина за периода
2014-2018
Учебна година
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Брой стипендианти
39
31
24
16
15

Успехът на програмата и успешното застъпничество от Амалипе и ИОО–София
насърчават правителството да въведе това като държавна политика в рамките на
Програмата за здравеопазване на Норвежките фондове (2012-14) и по-късно във
Фонда за активни граждани, създаден в рамките на механизма на ЕИП (2014- 2021
г.), който се координира от ИОО–София и ТСА. Процедурата за студенти по
здравеопазване през 2018/2019 г. е открита на 26 юли 2018 г. и има 79
кандидатури, от които 74 са признати за приемливи. Отпуснати са 25 стипендии, а
11 кандидатиса заменени в случай на отпадане.

Борба против дискриминацията и антициганизма в здравеопазването
Има различни стереотипи за ромската общност в България. Положителната новина
е, че проучване на Амалипе, проведено през 2011 г. сред учители, социални
работници и лекари в шест региона, показа, че лекарите не споделят стереотипите,

46

ОБРАЗОВАНИЕ

свързани със здравеопазването,
професии. 80

толкова силно,

колкото другите

анкетирани

В това отношение обаче е необходимо много повече работа, тъй като борбата с
етническите стереотипи не е сред приоритетите на държавата и, за съжаление,
разпространението на речта на омразата в обществото води до факта, че бивш
министър на здравеопазването дори открито говори срещу ромите през 2014 г,
наричайки ги „добитък, който не заслужава човешко лечение“. Европейски
наръчник за това беше преведен и въведен в България, но той не е много известен
сред медицинските специалисти. 81
През 2017 г. екипът на програма ROMACT в България провежда обучение, наречено
„Подходи за работа в и с ромската общност“ на широк кръг от професионалисти общински служители, социални работници, учители, здравни работници,
специалисти по етническа интеграция, полицаи, специалисти от бюрата по труда и
други, които са пряко ангажирани в изпълнението на общинските планове за
социално включване на маргинализирани роми на местно ниво. Обучението е
организирано в два модула: първият модул е проведен на 30 октомври и 1 ноември
в град Пловдив, а вторият е проведен на 29 ноември и 1 декември във Велико
Търново. Учебната група е сформирана от 25 участници. Поради високия интерес
екипът на ROMACT организира и допълнително обучение по темата, проведено на 69 декември в Пловдив, в което се включват 35 участници.

Адресиране на нуждите на най-уязвимите групи сред ромите
В Закона за контрол на наркотичните вещества има глава за превенция на
употребата на наркотици. Въпреки това, няма устойчива превантивна политика и
редица съвременни изследователски документи показват, че точно пазарът на
синтетични наркотици (например „пико“ или метамфетамин) са активиращи фактори
за трафик на хора и случаи на ХИВ, след проституцията в чужбина (във Франция ,
Швейцария и Германия).

80 Център Амалипе, Отвъд антиромските стереотипи, стр. 126-129. Наличен на:
http://amalipe.com/files/publications/Stereotipi-bg.pdf
81

http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2004/action3/docs/2004_3_01_manuals_bg.pdf
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Достъп до качествена ранна детска грижа и предучилищно
образование
Законът за предучилищното и училищното образование постановява, че
„Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало
в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето” (чл. 8, ал. 1)82
Независимо от това, за четвърта поредна година нетният коефициент на записване в
предучилищното образование намалява до 78.4% през 2017/18 година спрямо
83.6% през 2013/14, според Националния статистически институт. Отрицателната
тенденция показва, че всяко пето българско дете не посещава детско заведение.
Броят на семействата, живеещи в емиграция, не е достатъчен, за да обясни този
спад.
Данните от НСИ се отнасят за всички деца в съответната възрастова група и не се
отчитат на етническа основа. Въпреки това многобройни проучвания (като EUMIDIS-2) показват, че процентът на участие на ромските деца в предучилищното
образование е поне два пъти по-нисък от средния за страната. Това не само
причинява по-ниски резултати в училище и по-висок процент на отпадане, но също
така ограничава възможностите за заетост на майките. CSMR от 2017 г. посочва, че
определени финансови бариери (например такси), липса на детски градини в някои
градове, неангажиране на ромските родители и липса на съвременни методи на
преподаване са основните причини за това разминаване83.
През периода 2017-18 г. не се забелязва съществена промяна по отношение на тези
бариери. Както беше обяснено в ГМД 2017, общините имат законното право да
събират такива такси и повечето го правят. Според информация на Министерството
на образованието от юни 2017 г. само 5% от общините, т.е. 13 общини, не са
събирали такси за посещение. Дванадесет други общини събираха такси за деца на
възраст от две до четири години, но не и за деца на задължителната предучилищна
възраст от пет до шест. Повечето са малки селски общини със сравнително висок
процент роми, но с малко деца. Над 90% от общините събираха месечни такси (от
10 до 70 лв.) за всички деца в детските градини. Според информация, предоставена
от МОН, общините събират общо 61,048,690 лв. годишно за обучението на 201 776
деца в детски градини (от които 98 524 деца са в задължително образование на пет
или шест години). Средните по големина общини събират 27,5 лева на месец на
дете, но в това отношение разликата между отделните общини е чувствителна: 46
общини събират по-малко от 10 лв, 33 общини между 10-15 лв., 59 други между 1520 лв., а 45 общини събират такси над средните нива от 27,5 лв. Може да се
декларира без преувеличение, че ако държавният бюджет осигури допълнителни 28
милиона лева, общините няма да изпитат допълнителни трудности от премахването
на таксите за задължително предучилищно образование84.
Обществото поддържа идеята за безплатно предучилищно образование. Национално
представително проучване показва, че 74% от родителите подкрепят идеята 85. От
2017 г. коалиция на НПО86 се застъпва за премахване на таксите за детските

82

Закон за предучилищното и училищното образование, чл. 8, ал. 1.

83

CSMR, 42-43.

84

Допълнителна информация вижте на: http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3105&lang=1

85

Информация, предоставена от ТСА

86 Коалицията „Всички заедно за силен и равен старт“ обединява 19 НПО, координирани от „Свят без
граници“
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градини, обединявайки усилията на най-активните ромски и про-ромски НПО. Те
успяха да убедят редица общини да премахнат таксите дори в не толкова
благоприятна политическа среда. През 2018 г. няколко нови общини премахнаха
таксите за детските градини: Девня87, Смядово, Антоново88
и др. Това е
положителна тенденция, като сред нарастващия брой преобладават сравнително
малки селски общини, докато властите на някои големи градове изразяват
пренебрежение към идеята за безплатна детска градина. Някои градски общини
(като Добрич) намалиха таксите за задължително предучилищно образование, а
други ги запазиха и дори увеличиха89.
На национално ниво Законът за държавния бюджет за 2018 г. ограничи
възможността за начисляване на такси за задължителна предучилищна възраст само
до такси за храна, тъй като останалите разходи се покриват от държавния бюджет90.
Практическите последици от това са незначителни, тъй като законът не изисква
различни / по-ниски суми за такси, начислени за задължителна предучилищна
възраст. По данни на МОН 123 общини не са намалили таксите за пет и
шестгодишните деца91.
На 1 юни 2018 г. Националният омбудсман Мая Манолова стартира кампания,
наречена „Без такси в детските градини” 92. Тя също така сформира работна група с
участието на съответните институции и НПО и инициира политически дебат.
Министърът на образованието Вълчев и заместник-министърът на образованието
Сачева изразиха подкрепа за застъпничеството на НПО за безплатни детски
градини, поне за децата в задължителна предучилищна възраст, по време на
форумите на гражданското общество93. Въпреки това политическо решение за
премахване на таксите за детска градина (изцяло или частично) все още не е взето.
Прогнозата за държавния бюджет за 2019 г. също не съдържа финансов резерв за
подобна мярка.
Липсата на детски градини (или места в тези, които съществуват) продължава да
бъде пречка за увеличаване на броя на ромите, главно в някои градски ромски
квартали. В допълнение, в големи градове като Варна, София и Бургас, системите за
онлайн кандидатстване за записване в детски градини, които изискват компютри,
интернет връзки и техническа компетентност, изключват много роми, тъй като
местните администрации не предоставят никаква техническа помощ на родителите.
Използвайки средства от Швейцарската програма за сътрудничество „Здраве и
образование за всички“, общините Сливен и Монтана изградиха модерни детски
градини в ромските квартали "Надежда" и "Кошарник". Община Бургас осигурява
транспорт на деца от квартал „Победа“ до детски градини в съседни етнически
смесени райони. Най-често срещаната стратегия на общинско ниво за справяне с
физическата липса на детски градини е да се открият подготвителни класове в
училищата в тези райони. Подготвителните класове в началните училища предлагат
само полудневно обучение, което не е достатъчно за подготовката на много деца,
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http://bnr.bg/varna/post/100912562/po-500-b
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http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3352&lang=2

89 През декември 2017 г. Общинският съвет на Шумен гласува отново въвеждане на такси за 5 и 6
годишните деца, които бяха премахнати преди 3 години. След реакция на градския омбудсман и Център
„Амалипе” таксите бяха върнати само за семействата с високи доходи. Информацията вижте на:
http://www.kmeta.bg/vuvedejdat-mesechna-taksa-za-decata-ot-preduchilistna-vuzrast-v-shumen
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Държавен вестник, 99/12.12.2017, стр. 76.
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Информация на МОН за CSMR 2017.

92

http://www.ombudsman.bg/news/4738?page=11#middleWrapper

93

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3282&lang=2

49

ГРАЖДАНСКИ

МOНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

тъй като е с по-ниско качество на адаптация, както и силно ограничава
възможностите на родителите (особено майките / бабите) да намерят платена
работа. Освен това се осигурява безплатен транспорт от селата, където няма детска
градина до най-близката такава.
Другата голяма пречка е ниското качество на образование и грижи в детските
градини, посещавани от ромски деца, съчетани с лошо взаимодействие с ромските
родители. Въпреки че повечето учители в детската градина са квалифицирани и
имат висше образование (само 470 от 19 617 учители имат само средно
образование94), като цяло им липсват междукултурни умения и обучение за работа в
мултикултурна среда. Почти никой учител няма дори ограничени познания по
основни ромски или турски думи, въпреки че много ромски и турски деца 95 не
говорят български96. Учебната програма е съсредоточена само върху културата и
традициите на етническите българи. В тази връзка предучилищното образование е
значително по-неразвито в сравнение с основното образование, което е включило
междукултурни практики. Освен това ромските родители рядко участват в работата
на детските градини. Въпреки че Законът за предучилищното и училищното
образование изисква съществуването на обществени съвети като форма на
овластяване на родителите във всяка детска градина и училище, повечето съвети
функционират само формално.

Подобряване на качеството на образованието до края на
задължителното образование
Гарантирането на обхвата на всички деца в задължителна училищна възраст остава
постоянно предизвикателство от десетилетия и се превърна в основен политически
приоритет на новото българско правителство (след май 2018 г.). Проучване на
положението на ромите в 11 държави-членки от FRA и UNDP, проведено през 2011
г., показва, че само 68% от ромските деца на задължителна училищна възраст в
България са били записани в училище97. През 2016 г. проучването EU-MIDIS-2
показа подобрение, но записването на роми все още е под националния процент от
91%.98 Проучването също така регистрира 67% от ромите като преждевременно
напускащи училище (на възраст 18-24 години с основно образование и без
допълнително образование или обучение) със значителни различия между половете:
57% при младите мъже роми срещу 77% при младите ромски жени.
НПО, училища и общини постигнаха значителни резултати в намаляването на броя
на отпадналите ученици от ромски произход в рамките на много пилотни проекти
през последното десетилетие. От юли 2017 г. българското правителство има
тенденция
да
подкрепя
тези
усилия
с
политическо
внимание,
междуинституционално сътрудничество и дори с финансиране от държавния
бюджет, както е обяснено по-долу. Рамката не е насочена към ромите, а следва едно
от основните обещания на правителството, а именно да осигури пълен обхват на
децата в предучилищна и училищна възраст.
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НСИ, Образованието в Република България 2018, стр. 33.

95 Български турци формират другото голямо етническо малцинство. Те използват само турски език в
семейната си среда, подобно на турскоезичната ромска група миллет.
96 Няма официални данни за дела на децата в предучилищна и училищна възраст, които не говорят
български. Оценките на експертите варират между 20 и 50%. Мнението на автора е, че реалният дял не
надвишава 20%, тъй като много ромски деца говорят и български, и ромски у дома.
97

FRA 2014, Образование: положението на ромите в 11 държави-членки, стр.18.
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FRA 2016, EU-MIDIS II, стр.27.
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С Решение 373 / 5.7.2017 г. и по-късно с Постановление 100 / 8.6.2018 г.
Министерският съвет създаде многоинституционална рамка за пълен обхват. Тя
съдържа Механизъм, Координационно звено и местни, многоинституционални екипи.
Механизмът99 включва ключовите институции, работещи с деца и техните семейства
(не само образователни, но и социални и здравни институции, полиция, общински
власти и др.). Те са задължени да си сътрудничат в седем междусекторни области,
за да гарантират, че всяко дете посещава училище100.
Координационното звено е на високо политическо ниво, председателствано от
вицепремиер и включва министрите на образованието, социалната политика,
здравеопазването, вътрешните работи и други. Основната му функция е да
осигурява координация на централно ниво за прилагане на Механизма и неговите
мерки. Тъй като централните институции имат децентрализирани структури на
регионално ниво, звеното може да осигури сътрудничество и на областно и местно
ниво.
Многоинституционалните екипи се формират на местно ниво във всяки „район на
обхват“, който е зоната на определено училище / детска градина. В тях са включени
представители на всички местни институции, работещи с деца (включително
полицията). Началникът на съответното Регионално управлениие на образованието
формира екипите след консултации с общинските власти. Очаква се екипите да
изпълнят комплексни мерки в областта за „намиране“ на децата, които не посещават
училище, записването им и предотвратяване на отпадане и преждевременно
напускане на училище.
Създаването на мултиинституционална рамка за пълен обхват може да се оцени като
важна, положителна стъпка, която отговаря на решаваща нужда, а именно да се
ангажира широк кръг от институции (не само образователни) в името на обща цел.
Това е също знак за политическо внимание и желание за мобилизиране на всички
институционални
ресурси.
Предвиденото
високо
политическо
участие
е
предпоставка за изпълнение на очакваните задачи.
В същото време рамката има важни ограничения. Ангажираността на родителите и
местната ромска общност е незначителна: местните екипи могат (но не са
задължени) да включват медиатори и НПО, но това е само по избор и не се
предвижда участие от тях на централно ниво. Ромските НПО и медиаторите участват
активно в много местни екипи, като подобряват ефективността на екипите, но не се
предоставя подкрепа за тяхното участие. Ролята на институциите е преувеличена
(очаква се те да решат всички предизвикателства пред пълния обхват), докато
ролята на местните общности е подценявана, въпреки че е широко признато, че без
участието на родителите не е възможна промяна. Механизмът подчертава някои
полупопулистки мерки, които биха могли да имат незабавни последици, но са
проблематични от гледна точка на благополучието на децата и семейството:
например замяната на семейните обезщетения, предоставяни сега в пари, с дрехи и
обувки, засилване на административното наказание за нарушения, свързани с
присъствието и т.н. Тяхното дългосрочно въздействие е спорно. Педагогическата
страна на процеса по-скоро липсва и не се обръща значително внимание на
промяната, необходима в педагогическите методи и инструменти в класната стая,
когато децата се интегрират отново в училище. Важните проблемни области, които
причиняват нерегистриране или отпадане, не са правилно адресирани, като

99 Пълното му наименование е Механизъм за междуинституционално сътрудничество за включване в
образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст
100

Постановление 100/08.06.2018, чл. 3
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финансовите бариери (такси за детски градини) или миграцията в чужбина и вътре
в страната. Цялата рамка е по-скоро формално-административна.
През септември 2017 г. МОН обяви, че 206 378 деца на възраст от пет до 18 години
не се обхванати в системата на образованието(броят не включва още 100 000, които
са официално в чужбина със семействата си). По данни на МОН са сформирани 1134
местни екипи101, които са извършили 216 904 домашни посещения в търсене на 197
659 деца. Около 23 898 деца са били върнати в училище, но 2124 от тях отново са
отпаднали. Независимо от това, най-големият успех е по отношение на децата,
които са в най-малките възрастови групи - 7 974 петгодишни деца, 2863
шестгодишни деца и др. Броят на реинтегрираните ученици, които отпаднаха в
предишни години, е значителен - 7 741, но техният дял не е толкова голям, колкото
се очакваше.
По данни на МОН, 35% от децата, които не са били записани обратно в училище, са
се преместили в чужбина. Не е получена достоверна информация за 35% от децата.
Твърди се, че родителите не желаят да запишат децата си в 18% от случаите, в 8 %
от случаите се казва, че здравословните проблеми са причината детето да не бъде
повторно записано, а за 2% се твърди, че се дължат на ранен брак.
От 1 август 2018 г. до 31 октомври 2018 г. над 10 000 специалисти в 1239 местни
екипи са извършили 24 356 домашни посещения. МОН съобщава, че за този кратък
период в училище са интегрирани 9 100 деца102. Въпреки това около 6 000 от тях са
деца в първи клас, които не са били записани в предучилищна възраст, но които
най-вероятно биха били записани без местните екипи. Можем да направим следните
изводи:
•
•

•

Процентът на успешно реинтегрирани деца е сравнително нисък - около 5 до
10%. Това показва ограниченията на административния подход, дори когато
има политическо внимание и сътрудничество между институциите.
Миграцията в чужбина изглежда най-тежкото предизвикателство: никоя
институция в България няма достоверна информация за това колко деца
живеят в чужбина и дали са записани на училище в приемащата държава,
въпреки че според българската конституция държавата е длъжна да осигури
задължително образование до 16-годишна възраст. Някои нормативни пречки
пречат на тяхната реинтеграция в българските училища при завръщането им
в България.
Възможна причина за големия дял на децата, за които не е получена
достоверна информация (35%) е, че ромските общности нямат доверие в
местните екипи: 18% от тези случаи са свързани с преместването на
семейството, без да предоставят информация за местопребиваването си, а 17
% просто не могат да бъдат открити. Тъй като повечето роми поддържат
силни връзки със своите роднини и други членове на общността, фактът, че
местните екипи не са получили точна информация за 35% от тях, показва
недоверие (т.е. онези членове на общността, които имат информация, не я
споделят с местните екипи). Отсъствието на ромски и турско говорещи
членове в местните екипи, съчетано със схващането, че социалните
работници и полицията посещават ромските квартали само, за да въведат
санкции срещу членове на общността, затварят местните ромски общности за
сътрудничество в много от случаите;
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Информация от МОН, преоставена през юни 2018

102

Информация от МОН, предоставена през ноември 2018
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•

Броят на децата, които са намерени от местните екипи, но не са
реинтегрирани, е значителен - 9 357, което показва ограниченията на
административния подход;

•

Здравните проблеми също изглеждат сериозна пречка, въпреки че
информацията не посочва техния вид. Българската образователна система се
нуждае от повече адаптивни форми (и тяхното приложение в селските райони
и ромските квартали) за реинтеграция на деца със здравословни проблеми.

Началото на 2018 г. беляза две важни промени във финансирането на училищното
образование, които оказват важно влияние върху образованието на ромските деца,
а именно реформирането на делегираните училищни бюджети и осигуряването на
допълнителни средства за работа с ученици от уязвими групи. И двете са създадени,
за да позволят на два типа училища в неравностойно положение (селски училища и
училища, които обучават ромски деца) да назначават мотивирани учители и да ги
задържат в образованието, като увеличат заплатите им.
Законът за държавния бюджет 2018 г. 103 въвежда нова, реформирана система за
финансиране на училища и детски градини. Тя остава в рамките на делегираните
бюджети, но допълнително ги прецизира, за да намали несъразмерността във
финансирането между градските и селските училища и предоставя възможности за
развитие на училища и детски градини с по-малък брой ученици (особено в
селските райони). Новостта в системата на делегираните бюджети е, че те ще се
определят не само от броя на учениците, но и от броя на паралелките и вида на
училището. От 2018 г. МОН ще предоставя на общините средства не само по
единния стандарт за финансиране на ученик, но и по новия стандарт за паралелка и
институция. Освен това се въвежда регионален компонент за диференциране на
тези стандарти, осигуряващ допълнително финансиране за отдалечени общини и
региони. 104
Така стартираната реформа на системата за финансиране на училищното
образование обещава положителна промяна по отношение на по-равномерно
разпределение на ресурсите и преодоляване на системното недофинансиране на
училищата в селските райони. Това ще даде възможност за повишаване на
заплатите на учители, работещи в „малките“ училища, за да се отговори на
изискванията за повишено заплащане в образованието и особено острата нужда от
квалифицирани, мотивирани и иновативни учители в селата и малките градове. В
същото време промените, въведени през 2018 г., са по-скоро началото на
реформата, отколкото нейната цялостна рамка. В тази връзка можем да
препоръчаме:
1. обвързване на реформата на финансиране
образователните резултати във всяко училище;

с

повишаване

на

2. делът на регионалния компонент трябва да се увеличи: през 2018 г.
общините от група 8 (селските общини в най-бедните райони) ще
получат 12% повече чрез стандарти, отколкото общините от група 1
(най-урбанизираните общини). Това е недостатъчно и трябва да бъде
променено;
3. въвеждане на стандарт или допълнение за училище, ако то е
единственото в населено място.

103

Държавен вестник 99/12.12.2017

104 Център Амалипе, Новото в делегираните училищни бюджети от началото на 2018 г. Налично на:
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3171&lang=1
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През 2018 г. МОН за първи път отпусна близо 24 милиона лева за училища и детски
градини за работа с деца и ученици от уязвими групи105. Бюджетната прогноза
показва обещанието, че този ангажимент ще продължи и през следващите години.
Това е първия път, в който държавният бюджет финансира по системен (не
проектиран) начин, средства на работа с уязвими ученици106.
Общо 940 училища и около 400 детски градини с най-малко 20% от деца от уязвими
групи са получили това допълнително финансиране през 2018 г. 107 Уязвимостта се
определя от образователния статус на родителите. Ако родителите имат по-ниско от
средно образование, учениците са изложени на риск и трябва да бъдат разглеждани
като представители на уязвими групи. Информацията за образователния статус на
родителите се събира от всяко училище и детска градина чрез Националната
информационна система за предучилищно и училищно образование НЕИСПУО.
Според регламента училищата и детските градини с концентрация на ученици от
уязвими групи получават допълнителна сума между 40 и 200 лева на ученик за
допълнителна работа с деца в риск. Те са разделени на пет групи, в зависимост от
процента на родителите с по-ниско от средно образование и по-ниско от основно
образование. Разпределените средства са само за основни и допълнителни
заплащания на персонала, както и за възнаграждения на експерти, но те биха могли
да се използват и за назначаване на училищни медиатори и МОН препоръча това.
Средствата бяха разпределени през май и юни. МОН все още няма обобщена
информация за тяхното използване, което все още продължава. Независимо от това,
проучване, проведено за нуждите на настоящия доклад сред 109 училища, показва,
че 54% са платили хонорари на учители, които участват в многоинституционалните
екипи за обхват, 49% са платили за допълнителни уроци по български език, 27% са
назначили медиатори, 18% са назначили друг персонал, 20% увеличават заплатите
на учителите и т.н. 108
Разпределението на допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими
групи е важна положителна стъпка, която би могла да помогне на тези училища да
назначат училищни медиатори, да запазят мотивирани учители в образованието и
т.н. Положително е, че Наредбата определя допълнителните трансфери като
средства за „работа с“ деца и ученици от уязвими групи, т.е. те се осигуряват за
допълнителни дейности, а не като „компенсация“.
В същото време прилагането на Наредбата за финансирането, както и нейния
положителен ефект, са изправени пред няколко сериозни предизвикателства:
1. Предоставянето на тези средства не е обвързано с конкретни резултати:
напълно е възможно училище / детска градина да харчи парите законно, но
неефективно, без да постига осезаеми резултати. Всъщност няма индикация
какви конкретни резултати се очаква да бъдат постигнати. Това е сериозен
пропуск, който МОН трябва да премахне чрез бюджета за 2019 г.;
2. Използването на тези ресурси за работа с родители не е гарантирано:
назначава се персонал за работа с родители (образователни медиатори,

105

Стандарт за финансиране, чл. 52а

106 Досега това се случва главно чрез ОП „Наука и образование“ (съфинансирано от ЕСФ) и Центъра
за образователна интеграция (финансиран от държавния бюджет с около 500 000 евро годишно), чиято
подкрепа е базирана на проекти.
107

Заповед на Министъра на образованието

108

Проучване на Център „Амалипе”

54

ОБРАЗОВАНИЕ

социални работници, помощник учители и т.н.), но директорите може да не се
възползват от тази възможност;
3. Съществува реална опасност инвестицията да засили сегрегацията.
Подкрепените училища и детски градини са от три различни типа: селски
училища (обикновено с малко деца и с по-ниско образовани родители),
сегрегирани училища в големите градове (с много ученици, чиито родители
са по-ниско образовани) и етнически смесени училища. Подкрепа може да
бъде осигурена за всички училища, в които учениците от уязвимите групи са
над 20%, а някои от подкрепяните училища са етнически смесени, със
сравнително малък процент деца от малцинствата - между 20 и 40%. Тъй като
в Наредбата се подчертава броят на децата като критерий за финансиране,
най-голямото допълнително финансиране се предоставя на най-големите
сегрегирани училища. Допълнителната подкрепа ще бъде значително пониска в етнически смесените училища.
4. Нямаше начин да се ангажират НПО в съответствие с текста на финансовите
разпоредби през 2018 г., въпреки че това е изключително важно в много
случаи, особено за подобряване на капацитета на училищата да работят с
родители109.
5. Не участват ученици от средното образование: тези допълнителни средства
се предоставят само за ученици в предучилищно и начално образование. В
същото време всяка година броят на учениците от уязвимите групи в
гимназиалните училища се увеличава. Център "Амалипе" и десетки училища
започнаха застъпнически дейности за осигуряване на средства за работа с
уязвими ученици от средното образование110. Държавният бюджет за 2019 г.
отговаря на това искане и съдържа средства за ученици от средното
образование111.
Друго нововъведение през 2017-2018 г. бе въвеждането на образователни
медиатори. След неуспешния опит с въвеждането на длъжността „помощник на
учителя” със средства по ФАР през предсъединителния период, само няколко НПО и
училища назначиха образователни медиатори. Първите конкурсни процедури на
Оперативната програма Наука и образование и Българо- Швейцарската програма за
сътрудничество показаха необходимостта от подобна позиция. Тя беше включена в
Националния класификатор на професиите през септември 2017 г.
МОН насърчи училищата и детските градини да назначат образователни медиатори с
допълнителните средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. Проучване,
проведено за този доклад сред 109 училища, показа, че 27% са назначили
медиатори, а 35% планират да го направят през 2019 г. Очевидно десетки и дори
стотици медиатори ще се присъединят към училища и детски градини (нашето
очакване е те да надхвърлят 200) за първи път в такъв голям мащаб. Според
информация, предоставена от МОН, в началото на ноември 2018 г. са работили
около 220 образователни медиатори. 112 Повечето са представители на местните
ромски общности. Изискването за тази длъжност е средно образование. Повечето
назначени медиатори (91) имат средно образование. Значителен брой имат висше

109 По време на среща на министър Вълчев с организации от мрежата за интеграция на ромите на 27
септември 2018 г. беше договорена промяна в стандарта за финансиране, която изрично ще включва
НПО. Това бе направено от началото на 2019 г.
110

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3359&lang=1

111

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3387&lang=1
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Информация на МОН
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образование (58 медиатори), докато останалите
Повечето от медиаторите са жени (144 от 220).

имат

основно

образование.

Подкрепа на средното и висшето образование, особено за професии с
голямо търсене на пазара на труда
Само 9% от ромите са завършили средно образование и едва 0,5% имат висше
образование според преброяването през 2011 г. Въпреки трайното увеличение на
броя на ромските младежи, които учат в професионални гимназии и други средни
училища, голям брой роми (особено в селата и големите гета) спират образованието
си след завършване на основното си образование.
През юни 2017 г. както седмокласниците, така и осмокласниците получиха дипломи
за основно образование, а това беше последната година, в които основните
училища включват осми клас. Така влезе в сила едно от нововъведенията на Закона
за предучилищното и училищното образование - новата образователна структура,
която определя границата на основното образование в седми клас.
Данните, предоставени от МОН за ученици, записани през септември 2017 г. в
средни училища, завършили основни училища (седми или осми клас) през учебната
2016/17 г., 113 очертават следните тенденции:
1. Хиляди ученици отпадат след завършване на основното образование,
превръщайки се в най-голямата група отпаднали: 2763 ученици не са
записани в средни училища или гимназии от 42 221, завършили основно
училище, или около 6,33%.
2. Наличието / липсата на средно училище в същото населено място е важен,
статистически значим фактор, който влияе върху записването в средното
образование. Процентът на учениците, които не продължават средно
образование в населени места без средни училища, е почти двоен: 8,97% в
сравнение с 5,03% в места със средни училища.
3. Създаването на обединени училища (първи до девети клас) е ефективен
начин за минимизиране на отпадането след седми клас: 55 училища са
трансформирани в обединени от учебната 2017/2018 година. Повечето от тях
са в селските райони (48), пет са в градове, а две са в столицата 114. В 43 от
тях всички ученици, получили диплома за основно образование, продължават
в 8 клас.
4. Учениците, които отпадат, не са разпределени равномерно в училищата и
регионите, а в определени общини и училища има концентрация и дори
свръхконцентрация. 115
Статистиката на МОН и НСИ показва, че степента на отпадане в средното
образование (от 8 до 12 клас) е по-ниска, отколкото в прогимназията (5 до 7 клас).
Най-големият проблем е нередовното посещаване. В много средни училища,
предимно ромски професионални гимназии, ежедневната посещаемост често е под
30 до 50%. В училищата, които прилагат дуално образование116, посещаемостта е

113

Информаця на МОН

Позицията на Център Амалипе като основен популяризатор на идеята за обединени училища,
както и позицията на Интелект и други ромски НПО, е, че създаването на обединени училища в места,
където съществуват други средни училища, засилва сегрегацията. Вижте SCMR 2017, стр. 45.
114

115

Виж: http://www.amalipe.com/files/publications/SO.pdf

116 Дуалното образование е сравнително нова концепция за България, която стартира през 2013 г. в
рамките на проекта DOMINO, финансиран от Швейцарската програма за сътрудничество. След като бяха

56

ОБРАЗОВАНИЕ

значително по-висока. Въпреки това дуалното образование в България все още е в
своя пилотен етап и включва малък брой ученици. Друг съществен проблем е, че
много малко ученици успешно издържат зрелостни изпити в голям брой от
професоналните гимназии, обучаващи роми (значително по-малък брой в сравнение
със средното за страната). Така много ромски младежи завършват дванадесети клас,
без да получат диплома за средно образование (въпреки че някои получават
свидетелство за професионална квалификация).
Въпреки че няма етнически отделени статистически данни, учителите и експертите
споделят мнение, че в средните училища с предимно ромски ученици процентът на
отпадане и нередовното посещение са по-високи, отколкото на други места.
Причините са сложни и съчетават социални фактори (бедност и необходимост от
участие в дейности за генериране на доходи117)), етнокултурни фактори (в някои
ромски групи ранните бракове и други патриархални практики все още
съществуват118) и образователни фактори (непрактичен, нискокачествен училищен
процес).
Статистиката показва, че степента на отпадане от средното образование (8-ми и 12ти клас) е по-ниска, отколкото в прогимназиалното (5-ти и 7-ми клас). Найсериозният проблем е нередовното посещение: в много средни училища, особено
предимно ромски професионални гимназии, ежедневната посещаемост често е под
30 до 50%. В училищата, които прилагат дуално образование, посещаемостта е
значително по-висока119. Въпреки това дуалното образование в България все още е
в пилотния си етап и включва сравнително малък брой ученици. Друг голям проблем
е, че много малко ученици от предимно ромски професионални гимназии успешно
издържат ДЗИ (значително по-малко в сравнение със средното за страната). Така
много ромски младежи завършват 12 клас, без да получат диплома за средно
образование (въпреки че някои от тях получават свидетелство за професионална
квалификация).
През 2016-17 г. МОН предприе мерки за увеличаване на участието в средното
образование в три направления: общи мерки за развитие на професионално
образование, осигуряване на безплатен транспорт и стипендиантска програма за
роми - средношолци (съфинансирана от РОФ). През юни 2018 г. Министерският
съвет одобри списък със „защитени професионални специалности“ и професии с
високо търсене на пазара на труда. 120 Държавният бюджет предвижда допълнително
финансиране за тях, включително стипендии. Разширени са възможностите за
дуално образование. Безплатен транспорт за ученици до най-близкото средно
училище е осигурен от 2017 г. Законът за държавния бюджет за 2018 г. осигурява
транспорт и до най-близкото професионално училище. Въпреки това повечето
ученици от горните класове все още не могат да ползват безплатен транспорт, тъй
като той не се предоставя на училища, които обучават избраните от тях професии, а

направени промени в Закона за професионалното образование, беше създадена предпоставка за
разширяването на този модел. МОН планира да използва средства от оперативната програма „Наука и
образование“, за да я подкрепи.
117 Това се отразява по различен начин на момчетата и момичетата: от момчетата се очаква да
работят заедно с бащите си, а момичетата се грижат за по-малките братя и сестри, докато родителите и
мъжете в семейството работят.
118 Обикновено ранните бракове засягат образованието на момичетата в значително по-висока
степен в сравнение с момчетата, тъй като момичетата се женят в по-ранна възраст и почти веднага
отпадат.
119

Виж 137.

120

http://mon.bg/bg/news/3228
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само до най-близкото професионално училище121, което също води до сегрегация на
професионалните училища.
През 2016 г. МОН започна съфинансиране на програма за стипендии за роми
средношколци, финансирана от РОФ и реализирана от Центъра за образователна
интеграция (структура на МОН). Той подкрепи 763 мотивирани ромски ученици да
завършат средни училища в цялата страна. Забележително е, че повечето бяха
момичета: 408 (и 355 момчета) 122. Повечето кандидати бяха девойки от ромски
произход (909 от 1559 г.) Това противоречи на широко разпространеното мнение, че
ромските момичета може да са по-слабо представени в горните класове на средното
образование от ромските момчета.

Борба с дискриминацията, сегрегацията и други форми на
антиджипсизъм в образованието
Понастоящем над 60% от ромите се обучават само с други роми или предимно с
роми, според проучването на ЕС-MIDIS-II през 2016 г. В много случаи това е въпрос
на образование в селските училища, където етнически български деца липсват по
демографски причини. Повечето училища в малките населени места се посещават
само от деца на роми, турци или българи мюсюлмани. В същото време
съществуването на сегрегирани училища в големите градове и по-малките градове е
обективен факт. През 2005 г. Йосиф Нунев, изследовател и експерт в МОН,
публикува информация за 68 „първично сегрегирани училища”, разположени в
ромски квартали, където всички ученици са роми123. С процеса на десегрегация, т.е.
с включването на деца от ромски гета в етнически смесени училища, десетки
училища, които първоначално са обучавали предимно етнически българи, са се
превърнали в „вторично сегрегирани ромски училища”, защото етническите
български деца са били преместени в други училища с малко роми от родителите си.
Не бяха предприети превантивни дейности от съответните общини и МОН за спиране
на вторична сегрегация. През последните години с увеличаващия се процент на
ромски младежи в средното образование се появиха голям брой сегрегирани
гимназии или професионални гимназии, обучаващи предимно роми124. Друга често
срещана форма на ромска сегрегация е разделянето на децата в „ромски класове”
или „ромски групи” в етнически смесени училища и детски градини, включително в
отделни сгради (разположени в близост до ромския квартал и посещавани само от
роми) на същото училище. Тази последна форма на сегрегация беше забранена от
новия образователен закон, но все още съществува.
МОН престана да събира информация за етническия състав на училищата през 2010
г., след като това събиране на данни доведе до скандал в парламента. Въпреки това
от 2017 г. всички училища и детски градини се очаква да предоставят информация
за образователния статус на родителите чрез Националната информационна система
за предучилищно и училищно образование125. Информацията се използва за
определяне на процента на уязвимите ученици и средствата за работа с тях (виж
по-горе). Въпреки че етническата информация не се събира, картината на
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http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3338&lang=2
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Информация на ЦОИДУЕМ

123 Нунев, Йосиф, Ромите и процеса на десегрегация в образованието, стp. 63-64. Налична на:
http://www.amalipe.com/files/publications/desegregation.pdf
124 Въпреки че не са налични статистически данни за половете по тази тема, програмата за
стипендии на ромите за ученици в гимназиална степен показва, че е постигнат значителен напредък в
повишаване на участието на ромските момичета в средното образование.
125

http://safeschool.mon.bg/
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образователния статус на родителите в училище съвпада в сравнително висока
степен с етносите на родителите. Информацията от 2017 г. разкрива доста
смущаваща картина на образователната сегрегация в предучилищното и
училищното образование:
•
•
•

всяка пета образователна институция е сегрегирана: в 748 училища и детски
градини от 3 371, които са подали информация, между 80 и 100% от
родителите имат по-ниско от средното образование;
17,71% (или 597 институции) са смесени, но с напредване на вторичната
сегрегация;
само една трета (или 1123) от училищата и детските градини са смесени без
заплаха от вторична сегрегация, тъй като делът на по-ниско образованите
родители е между 10 и 30%, подобно на националните данни;

Сегрегираните „ромски училища“ в България обучават децата по същите учебни
програми и план като другите училища, но образователното качество в повечето от
тях е значително по-ниско, степента на отпадане е висока, а броят на
продължаващите ученици в средните училища и университетите е незначителен.
При групирането на всички училища в седем групи според достъпа до образование и
качеството на образованието, използвани от МОН през 2016 и 2017 г. 126, почти
всички сегрегирани „ромски училища“ бяха категоризирани като принадлежащи към
най-проблемните (първа и втора) групи. Положението е различно в много селски
училища, които обучават предимно ромски деца.
Въпреки че много селски училища имат предимно ромски ученици, като
сегрегираните градски „ромски училища“, ситуацията и в двата типа училища в
неравностойно положение се различава по някои важни характеристики. Селските
училища обикновено обучават всички деца от съответните села, докато
средностатистическия ромски родител премества децата си от сегрегираните
градски училища. Селските училища са недостатъчно финансирани, а сегрегирните
градски училища са сред училищата с най-голям бюджет. В резултат и двата типа
училища в неравностойно положение се различават по своята готовност да прилагат
образователни иновации. Например, повече от 20 селски училища с висок процент
ромски ученици бяха признати за „иновативни училища“ от МОН, докато само едно
сегрегирано градско училище успя да постигне това признание през 2017 г.
Статутът на „иновативно училище“ позволява определена гъвкавост, така че
училището да може да промени учебната си програма, методи и инструменти за
преподаване.
Процесът на десегрегация на градските „ромски училища“ е основна цел на
ромското движение в България от 90-те години. Той беше подчертан като приоритет
и в няколко политически документа на българското правителство, включително
Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства127 и НСИР128. Благодарение на застъпничеството на ромските
организации, Законът за предучилищното и училищното образование, в сила от 1
август 2016 г., забранява етническата сегрегация на ниво клас: член 99, ал. 4 и
член 62, ал. 4 забраняват съществуващата порочна практика в етнически смесени
училища и детски градини за формиране на моноетнически („цигански”) класове и

126 Групирането по проект „Твоят час“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, беше направено по 15 показателя. Виж: Заповед на министъра на образованието
РД 09-1072 / 10.08.2016 г., която групира училищата.
127 Одобрен от министъра на образованието през 2004 г. и актуализиран през 2010 г. и 2015 г.
Достъпно на: https://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143
128 Одобрена с решение на Народното събрание от 1 март 2012 г. Налична на:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_bulgaria_strategy_en.pdf
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МOНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

групи. Въпреки това, Министерството на образованието и неговите регионални
структури не предприемат конкретни действия за премахване на съществуващите
разделени паралелки. Няма данни как се спазват разпоредбите за антисегрегация в
закона. Може да се отбележи известен напредък в тази насока. Например през 2018
г. МОН не предостави статут на „иновативно училище“ на кандидатите, които
предложиха „иновацията“ за създаване на „специална учебна програма“ за техните
ромски деца и разпоредбите на новия закон за образованието беше аргумент за
отказа да се признае подобна „иновация“.
На местно ниво има както отрицателни, така и положителни примери за борба с
училищната сегрегация:
Моделът в Габрово за справяне с вторичната сегрегация

129

В община Габрово живеят само 367 роми от 61 482 жители, според преброяването от
2011 г. Те не са отделени в гето и живеят при сравнително нормални условия.
Предразсъдъците, нетолерантността и грешките на някои директори доведоха до
превръщането на Трето основно училище „Цанко Дюстабанов” в „ромско” училище.
На 29 март 2018 г. Общинският съвет реши да закрие училището и да прехвърли
учениците във всички други училища в Габрово. Това беше резултат от публична
дискусия, проведена от общината, както и многобройни срещи с родители, особено
ромски, организирани от Център Амалипе. Така от септември 2018 г. в Габрово няма
"ромско" училище. Подходът на Община Габрово за десегрегация и предотвратяване
на вторична сегрегация включва:
1. Преодоляване на вече установената вторична сегрегация чрез закриване
на „ромското” сегрегирано училище;
2. Интегриране на ромските ученици във всички останали училища, за да се
предотврати вторичната сегрегация. Важно е всички останали училища да приемат
ромски ученици и никое друго училище да не развива профила на „ромско”
училище;
3. Постоянната работа с ромските родители се осъществява от уважавана
неправителствена организация. Ромските родители като цяло осъзнават ниското
качество на сегрегираното образование и искат децата им да учат заедно с
етнически българи, но се страхуват как „българското училище“ ще ги приеме.
Истинското партньорство на ромска организация, базирана в общността, е найсигурният начин да убедите ромските родители да запишат децата си в масовите
училища;
4. Трябва да се работи постоянно с родителите, които не са роми, за да се
убедят, че записването на ромски деца няма да доведе до намаляване на качеството
на образованието;
5. Необходима е политическа воля и лидерство: решението за спиране на
вторичната сегрегация чрез записване на ромски деца във всички останали училища
или закриване на училища никога не е популярно. Изисква се смелост и силно
лидерство.
Десегрегационният подход на Габрово е приложим при необратими, сравнително
напреднали процеси на вторична сегрегация. Ако са положени усилия от самото
начало, е малко вероятно да се наложи закриването на училище. Би било още по-
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успешно, ако се вземат превантивни мерки. В същото време подходът на
сравнително балансиран прием на ромски ученици във всички училища с цел
постигане на правилни пропорции може и трябва да се прилага в много общини.
Това е една от предпоставките за избягване на вторична сегрегация.
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КОМПЛЕКСНИ МЕСТНИ ПРОУЧВАНИЯ
Луковит
Методология
За оценка на постигнатия прогрес са използвани следните методи:
•

Вторичен анализ на стратегически документи, задълбочено проучване на
документи, разработени и приети от Общинския съвет по съответните теми.

•

Интервюта с местни заинтересовани страни: заместник-кмет г-жа Цветенка
Хаджиева; г-жа Надя Рабаджиева, ръководител проекти и програми в община
Луковит; Светлина Калчева - директор на детска градина в село Дерманци,
посещавана от много деца от ромски произход.

Въведение
Луковит е селска община, разположена в област Ловеч в Северозападен район на
планиране. Според последното преброяване130 през 2011 г. от 18 125 жители, 2 776
(16,5%) са се идентифицирали като роми. Луковит е общината с най-висок процент
роми в област Ловеч. Около 70% от ромското население живее в града, а останалата
част населява по-големите села. Статистическите данни са базирани на
незадължителен въпрос в преброяването, на който са отговорили около 92,5% от
жителите на Луковит. Наблюденията показват, че ромската общност в общината е
много по-голяма от предоставените официални данни, тъй като част от ромите
предпочитат да се идентифицират като етнически българи, поради стигмата и
заплахата от маргинализация. Много от ромите са на възраст 35 години или помлади - 75,07%. Прави впечатление, че във възрастовата група 0-9 години ромите и
етническите българи са почти равни по брой: 1115 български деца и 809 ромски
деца. Според Индекса на човешкото развитие на ПР на ООН131, Луковит е на 78-о
място от 262 общини по индекс на безработицата сред ромите, което свидетелства
за едни от най-високите нива на неграмотност (35%) сред ромското население и
уязвимите групи, живеещи в условия, като тези на ромите. Според данни от
последното преброяване, 505 жители никога не са посещавали училище, от които
почти половината (248) са на 35 годишна възраст или по-млади. Особено негативен
факт е, че над 70% от ромското население в Луковит няма основно образование, а
54% са неграмотни (никога не са посещавали училище или не са завършили
основното си образование).
Заетост
Както бе споменато по-горе, голяма група от ромската общност няма почти никакво
образование, което затруднява намирането на работа и води до трайна безработица.
Средният процент на регистрирана безработица в Луковит през 2017 г. е 23,4%.
Делът на трайно безработните е 48,82%. Луковит е сред общините от област Ловеч с
най-нисък коефициент на заетост сред ромите - 5,6%, с обща заетост от 36,7%
(според Областната стратегия за интеграция на ромите 2012-2020 г.). 132 Ниският
образователен статус определя видовете работни места, които могат да заемат
ромите. В периода 2012-2014 г. Луковит осигурява временна заетост на повече от
900 души, голяма част от които са посещавали и професионално обучение.
Общината полага усилия за наемане или подпомагане на заетостта на уязвими
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http://www.nsi.bg/census2011/pageen2.php?p2=179&sp2=209
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http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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http://oblastlovech.org/assets/Dokladi/dokumenti/str1220.pdf
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групи, като ромите чрез изпълнение на редица проекти (по Национална програма
„От социално подпомагане до заетост“, Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси" 2014-2020, процедура „Активни“ и др.). Въпреки това, тези
инициативи са временни и не гарантират постоянна и устойчива заетост. Някои от
реализираните проекти включват не само субсидирана заетост, но и грамотност или
професионално обучение по различни професии. За съжаление е трудно да се
насърчат работодателите да наемат новоквалифицирани работници и най-често
работодател е самата община.
Жилищни условия
Ромите, живеещи на територията на общината, са концентрирани в град Луковит
(71% от ромското население в общината), главно в квартал "Изток". В областта има
412 регистрирани сгради, докато данните от преброяването сочат 503 действителни
сгради и 2536 души, живеещи в квартала. Според местните пастори и здравните
медиатори, работещи директно в общността, в квартал "Изток" до 2018 г. е имало
около 4000 души.
Най-сериозните проблеми в ромския квартал са незаконните строежи, лошата
жилищна инфраструктура и ограниченият достъп до качествени обществени услуги.
Лошите условия на живот водят до пространствена сегрегация на ромската махала
от останалото население. Незаконното строителство се определя като основен
проблем от политиката за подобряване на условията на живот. Според експерти
всяка четвърта къща в квартала е незаконно построена. Това се дължи главно в
резултат на ниските доходи, трайната безработица и дълбоката бедност. Поради
незаконно
строителство,
налице
са
и
нарушения
на
строителните
и
противопожарните норми, както и неспазване на основните санитарни и хигиенни
изисквания. Има водопровод и частична канализация. Целият квартал е снабден с
електричество. През последните години някои от улиците - Теменуга, Лале, Пролет,
Кокиче и Начална - бяха реконструирани, но все още състоянието име е много лошо
и има нужда от ремонт.
Част от ромите живеят в покрайнините на града в еднофамилни къщи, но този
ареал не е определен за отделен квартал, тъй като сградите са разположени извън
регулационната зона на Луковит. Тези жилищни сгради са незаконни и не отговарят
на действащите стандарти за градоустройство и застрояване. Тяхното легализиране
е невъзможно.
В периода 2012-2014 г. Луковит определи зона за строителство на жилища с цел
подобряване на условията на живот на уязвимите групи. През последните няколко
години има интерес и за закупуване на земя в района на квартал "Изток". В края на
2017 г. след решение на Общинския съвет е направено искане до Министерството на
земеделието и горите за разширяване на строителните зони на съществуващата
урбанизирана територия съгласно чл. 45, ал. 2, т. 3 от Закона за държавната
собственост.
Освен незаконното строителство в ромските квартали на Луковит, налице са и
проблеми с водоснабдяването, лоши пътища, липса на спортни игрища и детски
площадки, недостатъчен брой автобусни спирки и липса на социална и бизнес
инфраструктура.
Здравеопазване
Общите тенденции, свързани със здравния статус на ромите, са изключително
негативни: висока заболеваемост, висока смъртност и ниска продължителност на
живот. Здравословното състояние на ромите косвено се влияе от по-ниското им ниво
на образование и лошите условия на живот. В рамките на проект, наречен
„Студентски Оскари - междукултурен диалог в община Луковит”, беше проведено

63

ГРАЖДАНСКИ

МOНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

проучване сред представители на уязвими малцинствени групи, включващо въпроси
за здравословното състояние. Анализът на резултатите даде следните заключения:
здравето на децата и това на техните семейства е обезпокоително, а лошият достъп
до здравни услуги води до неинформираност за превенция на заболяванията,
дезинформация за болести и здраве, ранни и чести бременности и висок процент на
хронични (нелечими) заболявания. Особеностите на ИПП са непознати за това
население. Неправилното хранене и стресът, водещ до срив на имунната система, са
предпоставки за нездравословен начин на живот. Липсата на здравно осигуряване е
изключително сериозен проблем сред местните роми.
Друг проблем сред ромските момичета е наличието на ранните бракове и
ражданията. Статистическите данни за ражданията под 18 години показват леко
положителна тенденция (спад) през последните две години. През 2013 г. има 56
такива раждания; 2014 г. - 66; 2015 г. - 58; 2016 - 53; 2017 - 28; и към средата на
2018 г. (юли) имаше 10 такива раждания.
Най-честите заболявания, при които пациентите са хоспитализирани са: сърдечна
недостатъчност (10.25%), пневмония (11.67%), инфекции на кожата и подкожната
тъкан (9.58%), захарен диабет (9%), остър бронхиолит (6.24%) и мозъчен инфаркт
(3.84%). Регионалната здравна инспекция в Ловеч организира дискусии по здравни
теми във всички училища на територията на общината с цел повишаване на
осведомеността за значението на профилактиката на здравето.
Липсва информация за броя на здравно неосигурените лица. Към 31 декември 2017
г. 16 517 лица са избрали личен лекар, от които 12 232 лица са били осигурени, а
4,285 са без здравноосигурени права.
Въпреки назначаването на двама здравни медиатори, работещи на местно ниво, има
нужда от женски медиатор, който да работи в квартал "Изток" с млади момичета и
жени, особено по темите за превенция на ранното раждане, на ИПП и
наркоманииите.
Образование
С решение № 346 от 18.12.2017 г. Общинският съвет прие Програма за
образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства в община
Луковит за 2018-2020 година. В общината има седем общински училища и пет
детски градини, в които се обучават 2163 ученици, 281 от които посещават
професионални гимназии.
Местните статистически данни за учебната 2017/2018 година са 133:
•

Нетният коефициент на записване на децата в детските градини е 63,0% на
местно ниво в сравнение със 78,4% на национално ниво, което означава, че
значително по-малко деца са включени в предучилищното образование;

•

Нетният коефициент на записване в основното образование, от първи до
четвърти клас, е 92,7% на местно ниво, почти идентичен с националния
коефициент на записване - 92,8%;

•

Нетният коефициент на записване в прогимназиалното образование (пети до
седми клас) е 90,1%, малко под националния коефициент за същата
възрастова група от 91,3%; Нетният коефициент на записване в средното
образование (8-12 клас) е 53,3%. За съжаление, коефициентът на записване
за Луковит е значително по-нисък от националния (82,8%), главно поради
степента на отпадане в тази възрастова група.

133

Национален статистически институт
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Данни за реинтегрираните и отпадналите ученици:
Учебна година

Брой
реинтегрирани

Брой отпаднали

2011/2012

12

34

2012ú2013

0

23

2013/2014

2

44

2014/2015

23

5

2015/2016

12

24

2016/2017

14

22

2017/2018

201

21

Броят на реинтегрираните ученици през 2017/2018 г. се е увеличил поради
прилагането на Механизма за обхват и съвместната работа на институциите по
записване и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение на
Министерския съвет № 373 (5.7.2017 г.). Сформирани са три екипа за записване и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст, направени са 1455 домашни посещения и са
записани 201 ученици.
На територията на общината функционират пет детски градини - три в град Луковит,
една в село Дерманци, една в Торос и предучилищни групи в четири села. Броят на
децата на възраст от три до шест години през 2017 г. е 605, от които 537 са били
записани в детски градини в Луковит, но само 460 от тях ги посещават редовно; 29
деца са официално отписани, а 18 - не са се записвали изобщо.
За съжаление, в България достъпа до ранно образование е затруднен от наличието
на такси и допълнителни „скрити“ разходи. Особено трудно е семействата, живеещи
под прага на бедността да предоставят възможности на децата си да посещават
редовно детска градина. Поради тези причини голяма част от ромските деца не
посещават детска градина или не я посещават редовно. Това често води до
затруднения в първи клас и впоследствие отпадане от училище.
Таксите за детска градина се определят на местно ниво от Общинския съвет. Той
определя техния размер и намаленията при някои уязвими групи. Най-големият дял
от финансирането за ранно образование идва от националния бюджет, но това
далеч не е достатъчно за намаляване на финансовата тежест на семействата.
Общините съфинансират ранното детско образование, като в случая с Луковит, през
2017 г. общината предостави над 280 000 евро съфинансиране за детските градини,
докато таксите от родителите допринесоха 36 000 евро, а държавната субсидия
беше 607 482 евро.
Таксата за детска градина за деца на три и четири години е 3,50 EUR фиксирана
такса + 80 цента на ден за посещение. Предоставено е 50% намаление за родители
с ограничена възможност за работа, за самотни родители, за родители - студенти,
както и за второ или трето дете, записано в същата детска градина. Пет- и
шестгодишните не плащат фиксираната такса, а само таксата за присъствения ден.
Друг проблем в образованието в ранна детска възраст е липсата на ромски учители
в детските градини, особено там, където има големи групи деца от ромски произход.
През 2018 г. стартира изпълнението на образователна програма за подкрепа на
ромски студенти да започнат работа като учители в детски градини. Програмата се
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финансира от ТСА и ще подпомогне подготовката и обучението на четирима млади
ромски студенти.
Няколко проекта за подобряване на образователната интеграция и социалното
включване на ромските деца и ученици са реализирани от съвместната дейност на
местната власт и училищата в общината. В рамките на тези проекти и инициативи са
достигнати над 140 родители с цел повишаване на осведомеността за значението на
образованието, а 47 роми са посещавали курсове за грамотност за основно
образование. 12 ромски младежи са завършили висше образование и колежи, а 61
учители и директори са обучени да работят в мултикултурна среда. Повече от 900
ученици годишно са включени в извънкласни дейности. В рамките на училищните
проекти по програма „Еразъм +“ учениците и учителите обогатиха своя опит и
компетентности чрез учебни посещения в партньорски страни.
Един от най-новите проекти в Луковит, „ЗАЕДНО”, включва 15 детски градини и
училища като партньори на общината с цел подобряване на образователната
интеграция на ромите. В проекта участваха 716 ученици (514 от които са роми) и
560 родители. Назначени са десет образователни медиатори, които да подпомагат
образователните дейности по време на проекта. Проектът бе финансиран по
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" от ЕСФ.
През 2016 г. в отговор на приетия План за действие, Луковит разработи концепция
за включване на уязвимите групи. Концепцията беше одобрена за финансиране по
интегрираната процедура на Оперативните програми "Развитие на човешките
ресурси" и "Наука и образование за интелигентен растеж" и през 2018 г. общината
подаде проект, наречен „Социално-икономическа интеграция в Луковит“.
Очакваното начало на тази инициатива е есента на 2018 г., а периодът на
изпълнение ще бъде до 2021 година.
Патньори по проекта са СУ „Алеко Константинов” –Луковит, СУ „Христо Ботев” - с.
Румянцево, ОУ „Инж. Вълков ”, Професионална гимназия „Сергей Румянцев”и
Асоциация "Знание" Ловеч. Част от образователните дейности в рамките на този
проект ще бъдат:
1. Допълнително обучение по български език за около 260 ученици.
2. Допълнителни дейности с ученици в риск от отпадане - около 140 ученици.
3. Подкрепа на ученици от етническите малцинства, продължаващи средното си
образование и успешно завършващи - 350 ученици.
4. Работа с родители - около 400 души.
5. Преодоляване на негативните обществени нагласи чрез работа с НПО, което
ще обхване около 350 ученици.
6. Назначаване на пет образователни медиатори от ромски произход.
Въпреки редицата образователни инициативи, изпълнявани от община Луковит, в
партньорство с училища и детски градини, все още се наблюдава наличието на
предизвикателства в сферата на образователната интеграция, а именно134:
•
•
•
•

134

Около 20% от ромските ученици не посещават редовно училище;
Ромските деца в детската градина и в началното училище владеят слабо
български език;
Таксите за детската градина не са достъпни за най-бедните семейства;
Има сегрегирани училища и паралелки. В ОУ„Инж. Вълков" всички ученици са
от ромски произход, в училище„ Христо Ботев” в с. Румянцево 90% от
учениците са роми, в СУ„ А. Константинов” в Луковит над 50% от учащите са
роми.

Резултати от местната активна група по проект ROMACT
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•
•
•
•

Бедност и липса на дрехи, обувки, учебници и помагала за децата и
учениците.
Недостатъчна ангажираност на родителите в образованието на децата им.
Трудности при полагането на зрелостни изпити и външните оценявания в 4, 7
и 12 клас;
Значителен брой деца емигрират. Те често се връщат в България в средата на
учебната година, но не могат да учат с връстниците си, поради което или
прескачат една година, или отпадат.

Препоръки и заключения
Мерките и дейностите, предложени в Плана за действие, както и съответното
финансиране и срокове, се съгласуват от Общинския отдел за мониторинг и оценка
и редовно подлежат на наблюдение и оценка на степента, в която планираните
мерки се изпълняват и какъв ефект са постигнали. Местната власт има визия за
успешно социално включване и вече е започнала процеса, като планира и
изпълнява проекти и инициативи на ЕС. Проблемите на проекто-финансирането, са
как да се постигнат устойчиви резултати и въздействие в общността. Например,
назначените 10 образователни медиатори в рамките на проект „ЗАЕДНО” не можаха
да продължат работата си след приключване на финансирането на проекта.
Положителна тенденция е волята на общинската администрация да прилага така
наречените „меки мерки“, за да подобри живота на общността и да подпомогне
подобряването на капацитета и компетенциите на местните роми.
Липсата на местна НПО, работеща по въпросите на социалното включване е
съществен проблем. Местната власт успешно си партнира с организации от Ловеч и
други общини, но въздействието на местна организация би било много по-голямо.
Друг проблем е липсата на доставчици на социални услуги, базирани в ромската
общност, които биха могли да предлагат интегрирани услуги, съобразени с
конкретната целева група. Този проблем е решим чрез създаването на Център за
подкрепа на общността, който ще започне да функционира през 2019-2020 г.
Включването на представители на ромската общност в процеса на вземане на
решения чрез Местната активна група на създадената програма ROMACT е важно
постижение. Луковит се счита за типичен случай на селска община със сравнително
голямо ромско население.
В сравнение с други селски общини, обаче, има някои черти, които правят местната
власт на Луковит малко по-различна. Местната власт посвещава собствените си
усилия и ресурси за подобряване на изпълнението на Плана за действие за
интеграция на ромите. В общината оперира звено, което да разработва проекти за
подобряване на социалното приобщаване, което включва ромски жители в анализа
на нуждите и в проследяването на напредъка на плана за действие.
Основните фактори, които допринасят за доброто представяне на Луковит по
отношение на планирането и изпълнението на плана за действие са:
•
•
•
•
•

Систематичен подход и създадена група (от общински служители), работеща
по въпросите на социалното включване;
Използване на средства от ЕС и други средства за подпомагане на социалното
включване;
Партньорство с образователни институции, бизнес, НПО и публични
институции при изпълнение на плана за действие;
Участието на роми във всички етапи на процеса (включително вземане на
решения);
Анализът на нуждите и заинтересованите страни беше извършен при
разработването на плана за действие.
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Опитът на Луковит е приложим за подобни общини, т.е. тези, които са сходни по
размер и демографска структура. Този опит може лесно да се възпроизведе и в
други български общини, тъй като прехвърля само желанието и готовността на
местните служители да работят последователно по въпросите на социалното
включване. Важно е да се следва вече установеният, съгласуван процес за
приемане на политиката за социално включване на национално, регионално и
местно ниво. Друг ключов фактор за успешното прилагане на политиките за
приобщаване на ромите на местно ниво е местното самоуправление и кметското
признание за важността на тези политики.

Сливен
Въведение
Община Сливен е разположена в Югоизточна България. Според официалните данни
от преброяването135 през 2011 г. населението и е 125 268 души, 93 421 (74,6%) от
които живеят в градовете Сливен и Кермен, и 25,4% (31 877 души), населяващи
останалите 43 села на Общината. Административният център (град Сливен) е дом на
73,1% от населението. 136
Ромите са втората по големина етническа група в община Сливен, според
преброяването.
Общо
107
276
души
са
отговорили
на
въпроса
за
самоидентификация и 82,7% (88 750 души) се самоопределят като етнически
българи, докато 11,3% (12 155 души) се идентифицират като роми. Около 46,6% (5
666 души) от групата, самоопределили се като роми, живеят в Сливен.
И община Сливен, и област Сливен имат по-висока концентрация на роми, 11,3% в
общината и над 11% в провинцията, по-висока от средната за цялата страна
(4,9%)137. Около 12,3% от жителите в областта не са дали отговор на
незадължителния въпрос за етническата принадлежност (24, 267 души), което
прави данните проблематични. Според експертни наблюдения, реалният брой роми
в община Сливен е много по-голям от броя, предоставен от официалната статистика,
тъй като по време на преброяването не се изисква хората да разкриват
самоличността си. Част от ромското население избира да се идентифицира като
българи, турци или друг етнос.
Няколко интервюта бяха проведени с представители на гражданското общество,
които изпълняват проекти за интеграция на ромската общност повече от 15 години и
техните наблюдения бяха, че много ромски общности предпочитат да крият своята
етническа идентичност поради засилената дискриминация срещу ромската общност
и заради речта на омразата, която присъства навсякъде (дори в Народното
събрание). Ето защо заключаваме, че много роми са избрали да не отговорят на
незадължителния въпрос за етническата идентичност. Независимо колко конкретни
са данните, всяко проучване на национално или местно ниво заключава, че община
Сливен е регион, отличаващ се с висока концентрация на етнически малцинства.

135http://www.nsi.bg/bg/content/3078/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-01022011%D0%B3

137

http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R9.aspx
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Анализ на текущата местна ситуация и политики
„Планът за действие на община Сливен за интеграция на български граждани от
ромски произход 2011-2020 г.“ беше актуализиран с Решение № 1091 от 26 април
2018 г. от Общински съвет Сливен. Няма публично достъпна информация,
показваща напредъка на община Сливен по изпълнението на плана за действие,
който не е поместен на уеб страницата на община Сливен и е трудно да бъде открит.
Последната актуализация през април 2018 г. премахна финансовите измерения на
плана за действие по искане на заместник-кмета. Няма конкретно финансиране от
общината на каквито и да било мерки от плана за действие.
Община Сливен разчита само на външно финансиране за изпълнение на Плана за
действие - донорски програми, структурни фондове и държавния бюджет.
Очакванията на общинската администрация, подобно на повечето други общини, е,
че ромските НПО трябва да решават проблемите на ромите самостоятелно чрез
изпълнение на дейности от различни проекти, което не е адекватен държавен
механизъм за пълно решаване на проблемите, които имат ромите. Освен това
показателите в Плана са много неясни. Няма конкретни качествени или
количествени показатели, които ясно да показват резултатите от прилагането му.
Единствените средства, насочени към ромите, които общината разходва, са за
отбелязване на 8 април - Международният ден на ромите (които бяха намалени
наполовина за 2018 г.). За постигане на реални промени и за решаване на
специфичните проблеми на ромската общност са необходими целенасочена работа и
систематично прилагане на мерките, заложени в плана за интеграция на ромите,
което също означава финансиране от местния бюджет.
Местни случаи на дискриминация
В Сливен няма местна, защитаваща правата организация, която да работи само по
случаи на дискриминация. Ромската академия за култура и образование (РАКО),
организация, работеща за интеграция на ромите и защита на правата на ромската
общност, е партньор по проект „READI 777324“, финансиран от Европейската
комисия. РАКО предлага безплатни адвокатски консултации в своя офис и събира
доказателства за дискриминация. Случаите на дискриминация се основават главно
на етническа принадлежност, социален статус и пол. Речта на омразата е навсякъде
- в Общинския съвет, в полицията, в училище и в местните медии.
По време на интервю общинският съветник М.Г. споделя, че очакванията на
Общинския съвет са ромските НПО сами да решават проблемите на ромите. Ако няма
видими резултати от подобни проекти, е по-добре Общината да не ги подкрепя и
вместо това да участва като кандидат за структурните фондове. Въпреки че през
юли 2017 г. Върховният административен съд138 отмени наредба на Общински съвет
Сливен, забраняваща139 движението на теглени от животни превозни средства по
пътищата, през май 2018 г. Общинският съвет започна нов опит140 за налагане на
ограничения за използването на каруци в града.
Случаите на полицейска бруталност срещу ромите стават все по-чести. През
последната година имаше няколко случаи на насилие в ромските квартали на
Сливен. 141

138

https://news.bg/crime/vas-vrashta-karutsite-v-sliven.html

139

https://novini.bg/videoswf/aWQ9MTM1OTImZW1iJm5vYWRz.html

140

https://sliveninfo.bg/община-сливен-иска-забрана-за-движени/

141https://dariknews.bg/novini/bylgariia/9-zadyrzhani-sled-sblysyka-mezhdu-romi-i-policai-v-sliven2126628; https://btvnovinite.bg/videos/tazi-sutrin/strelba-i-slasaci-v-romskija-kvartal-v-sliven.html;
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МOНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Няма публикувани знаци или графити срещу роми в Сливен, но расизмът е "жив" в
социалните медии. По време на Дните на ромската култура през октомври 2017 г.
РАКО постави банер на главната улица в Сливен, рекламирайки събитието. На
следващия ден банерът беше отрязан и свален. Полицията не можа да намери
извършителя и разследването по случая беше преустановено. Коментарите в
социалните медии за това бяха изключително расистки.
В медиите се публикуват и расистки статии.142 В случаите на предполагаеми
престъпления, в които се подозира, че извършителите са роми, те обикновено ги
наричат „цигани“. Примери за такива онлайн заглавия са: „Цигани от Сливен
тероризират кварталите в Бургас“, „Циганите от Сливен се бият помежду си с брадви
в Бургас“, „Катун на цигани от Сливен беше съборен“143 и т.н.
Образование
Ниската степен на образование е един от основните фактори за бедност и социално
изключване. Следователно основният начин за предотвратяване на бедността и
социалното изключване е увеличаване на инвестициите в образованието. Според
данните от преброяването, ромското население на седем и повече години в Община
Сливен наброява 9 837 души, а 120 от тези седемгодишни не са записани на
училище.
Що се отнася до образователните нива сред ромите, повечето са завършили основно
образование - 30,2% (2937 души), а 25,2% (2446 роми) не са успели да го
завършат. 144 Със средно образование са само около 4,7% от ромите (453 души).
Обезпокоителен е фактът, че 16,4% (1590 души) от местната ромска общност никога
не са посещавали училище. 145
Според експертни оценки около една пета (20%) от учениците в първи клас в
България са роми, докато в 11 клас те са само 2%. 146 Това огромно несъответствие
се дължи на високата степен на отпадане. В област Сливен за периода от декември
2017 г. до февруари 2018 г. над 100 147 отпаднали ученици бяха посетени от екипи
от Постоянния механизъм за междуинституционално сътрудничество за достигане до
деца и ученици от задължителна предучилищна и училищна възраст и включването
им в образователната система. За последните осем години в община Сливен са
родени между 1400 и 1550 деца. Въпреки това броят на децата, посещаващи детски
градини, намалява: 3 686 деца са били записани в детските градини през учебната
2014/2015 г. в сравнение с 3596 деца, записани през учебната 2015/2016 г., 3,554
през 2016/2017 г. и 3 355 деца през 2018/2019 г. Полудневните подготвителни
групи (ПДПГ) в училищата имат подобна тенденция до 2018/2019: 846 деца са

https://trafficnews.bg/bulgaria/tsigani-sliven-nad-50-politsai-nahluha-mahalata-streliaha-74624/
142http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=242496&l=bg;
http://www.slivenpress.bg/ОБЩЕСТВО/12977-СЛИВЕНСКИ-ЦИГАНИ-СЕ-МЛАТЯТ-С-БРАДВА-В-БУРГАС;
https://slivensega.wordpress.com/2018/08/31/разтуриха-катун-на-сливенски-цигани/
143

Квартал, състоящ се от жилища, подобни на палатки.

144 за основа на изчисляването на частите по степента на образование, авторът използва общия брой
роми над седем годишна възраст, 9 717 души, което се изчислява като разликата между общия брой на
ромите над седем години (9 837) и броя на седемгодишните, които все още не са записани в училище
(120); виж:https://bgr.news-front.info/2018/08/25/prirast-na-naselenieto-v-sliven-ogromni-romski-kvartali95-negramotni/
145 Трябва да заявим, че реалните цифри вероятно са различни: Сливен се откроява с големия си
брой роми с висше образование. Образованите роми често предпочитат да крият своя етнос.
146https://www.actualno.com/education/15-ot-pyrvoklasnicite-u-nas-sa-ot-romski-proizhodnews_601510.html
147

Представен доклад за обучение на екипите в област Сливен на 31.10.2018г.
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посещавали ПДПГ през 2014/2015 в сравнение със 786 през 2015/2016, 712 през
2016/2017 и 727 деца през 2018 / 2019. Основните причини децата да отпадат от
училище или да бъдат необхванати от образователната система са миграцията на
ромската общност в България и чужбина, както и трудностите при изучаването на
академично съдържание поради езиковата бариера.
Единственият видим местен резултат за последните 25 години е изграждането на
нова детска градина в квартал „Надежда“, където РАКО е партньор. Проектната идея
бе финансирана от Българо-швейцарската програма за сътрудничество148. Въпреки
това в екипа на детската градина не бяха включени представители на ромската
общност, въпреки че в квартала имаше роми с необходимото образование.
В община Сливен има и големи проблеми с достъпа на ромите до здравни грижи.
Проблемът с неосигурените бременни жени обикновено се решава чрез Българошвейцарската програма за сътрудничество.
Препоръки и заключения
„Планът за интеграция на роми и други уязвими групи в община Сливен” е един от
най-добрите в България, тъй като е разработен в партньорство с ромски НПО,
експерти, активисти и други сътрудници. За съжаление не съществуват механизми
за прилагане на мерките, заложени в него и за мониторинг. Нито планът, нито
докладите за неговото изпълнение са достъпни на уебстраницата на общината.
Последната актуализация на плана беше приета със закъснение от една година, и то
само защото общината трябваше да предложи нов проект в рамките на операция
„Социално-икономическа интеграция“, финансирана от ОПРЧР и ОПНОИР
(Оперативни програми, финансирани от ЕСФ). Ако това не бе едно от изискванията
в процеса на кандидатстване за финансиране на различни програми, ние вярваме,
че Община Сливен никога не би актуализирала плана, нито щяха да пристъпят към
неговото изпълнение, финансиране или конкретни мерки. Местната власт, кметът и
общинският съвет са единственият орган, който взема решения за организациите,
които да си партнират за изпълнението на различни проекти. В повечето случаи
тези решения са политически оцветени.
Много млади ромски родители искат да запишат децата си в детска градина, но
липсата на свободни места и високите такси затрудняват този процес. Новата детска
градина в ромското гето на квартал „Надежда“ в Сливен, изградена по програмата
за сътрудничество между България и Швейцария, е успешен модел, използващ
правилния подход за обхват на децата в най-ранна възраст в образователната
система. И все пак със своите 150 места тя е недостатъчна за този огромен квартал,
в който всяка година се раждат между 300-370 деца. Екипът на РАКО предложи да
се изгради културен център в съседство с детската градина, където да се провеждат
срещи с родители и жители на квартала и да се водят беседи по различни теми, като
културна идентичност и овластяване, които да подкрепят ромите в преодоляване на
тяхната маргинализация и пълно интегриране. За съжаление, идеята бе погрешно
разбрана от местните власти и в последствие културният център се превърна в част
от детската градина.

148

http://zovprogramme.bg/bg/locations-sliven
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Заетост
Към Агенция по заетостта:
1.

Създаване на едно звено, което да бъде връзката между различните институции
и да предоставя на безработните (роми) лица достъп до заетост и социални
услуги на едно място, вместо да бъдат препращани от една институция към
друга;

2.

Въвеждане на устойчиви практики за подобряване на работата на ромските
трудови медиатори, младежките медиатори и ръководителите на случаи в
Дирекциите Бюро по труда и общините - дългосрочни договори, социални
бонуси и възнаграждение за постижения в тяхната работа.

3.

Осигуряване на чести обучения на ромските медиатори, младежките медиатори
и ръководителите на случаи, които биха позволили изграждането на техния
капацитет, обмена на опит и въвеждането на иновации в тяхната практика.

Към Министерство на труда и социалната политика:
4.

Създаване на възможности за заетост на трайно безработни лица, които да им
гарантират минимална заплата, съчетана със социални помощи, за да осигурят
на работниците достатъчно доходи, като по този начин облекчат крайната
бедност и глад.

5.

Предоставяне на обучения за повишаване на осведомеността относно половете
и правата на малцинствата на специалисти, работещи в сферата на заетостта и
социалната сфера.

6.

Въвеждане на политики, мерки и обучения за служителите, така че те да могат
да се борят с антиджипсисизма и дискриминацията на работното място.

Към частния бизнес сектор:
7.

Насърчаване на „положителната дискриминация“, чрез квоти за наемане на
роми в големите компании.

Жилищни условия и основни обществени услуги
8.

Законодателната промяна в обозримото бъдеще трябва да продължи в следната
посока: 1) Разработване на правна рамка за легализация на сгради с устойчиво
строителство за жилищни цели, които са единствено жилище на собственика, и
разграничаване на правилата за работа с незаконно изградени сгради в
зависимост от това дали се използват за жилищни или нежилищни цели; и 2) да
включи в българското законодателство международната правна защита срещу
принудително разрушаване и / или изгонване на лицето от единственото му
жилище.

9.

Проблемът с незаконните жилища трябва да се адресира, както следва:
•

Налагане на мораториум върху изпълнението на вече издадени заповеди за
разрушаване на жилища, които са единственото местожителство на жителите
им, докато не бъдат разработени предложените законодателни промени за
узаконяване на незаконни жилища; и

•

Общините трябва да предприемат по-силен мониторинг и активна работа за
спиране на ново незаконно строителство в обособените квартали, в
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сътрудничество с НПО, за да гарантират разбирането и участието на ромската
общност в тези усилия.
10. Осигуряване на финансово достъпни жилища: както обществени жилища под
наем с регулирани (подпазарни) наеми, така и частни жилища, наети на
подпазарен наем от социално отговорни собственици.

Въздействие на основните здравни политики върху ромите
11. Някои медиатори следва да бъдат наети на регионално ниво, пряко подчинени
на регионалните здравни инспекции, за да провеждат регионална превенция.
Други трябва да останат на ниво общини или селища в обособените райони.
Необходима е национална стандартизация на тази услуга на човек (някои малки
квартали имат повече от един посредник, а в същото време някои големи
квартали нямат такъв). Част от медиаторите трябва да бъдат пряко наети от
болници и медицински центрове, за да им се осигури лесен достъп и да се
преборят с предразсъдъците на медицинския персонал.
12. Моделът на MDM в Сливен - където медиаторите са базирани в „център за
медиация“ - трябва да бъде разгледан обстойно. Този модел може да бъде
подкрепен с допълнителни мобилни услуги и цялостно създаване на общински
здравни центрове за уязвимо население в отдалечени региони или такива с
огромни неравенства в доходите.
13. Моделът на ромските фелдшери в София се отчита като много успешен. След
наемането на ромски фелдшери, линейките, обслужващи ромските квартали,
престават да бъдат атакувани от местните жители. Това следва да бъде
доразвито и подкрепено в общини с голям процент роми или големи сегрегирани
квартали.
14. Аптеките зависят от продажбите на дребно. Затова някои общини и населени
места нямат нито една аптека. Необходими са субсидирани заплати или други
механизми (като общински или държавни аптеки) в уязвимите райони, кито да
се преборят с липсата на достъп до лекарства. Добра първа стъпка би могло да
бъде намаляването на ДДС върху лекарствата (което е сред най-високите в
Европа в момента) и разрешението на фармацевтите да заменят по-евтини,
генерични еквиваленти на предписаните лекарства (което в момента не е
възможно от закона за лекарства с хронично заболяване).
15. България не обръща достатъчно внимание на превенцията на болестите.
Акцентът трябва да бъде поставен там, за да се намали детската и майчината
смъртност и да се увеличи дълголетието в добро здраве.

Образование
Към Министерството на образованието и науката:
16. Увеличаване броя на ромските деца в образование и грижи в ранна детска
възраст чрез дейности, които включват, но не се ограничават до:
•

премахване на всички видове такси в задължителното предучилищно
образование чрез предоставяне на допълнителни ресурси на общините и
въвеждане на забрана за начисляване на такси за задължителното
образование на деца в предучилищна възраст;

•

въвеждане на
училищата:

целодневна

организация
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•

насърчаване на въвеждането на интеркултурно образование и съвременни
методи на преподаване, които отчитат спецификата на ромските деца и
родители във всички детски градини.

17. Продължаване на усилията за осигуряване на пълен обхват чрез:
•

включване на ромската общност и НПО в междуинституционалната рамка за
пълен обхват и разнообразяване на административния й подход;

•

продължаване на реформата на делегираните училищни бюджети чрез
разширяване на регионалния компонент, осигуряване на допълнителни суми
за училищата, които са единствената образователна институция в
съответното населено място, и обвързване на реформата на финансирането с
повишаване на образователните резултати във всяко училище;

18. подобряване на ефективността на допълнителните средства от държавния
бюджет за работа с уязвими ученици, чрез осигуряване на участие на НПО и
обвързване на тази инвестиция с постигането на образователни резултати.
Подкрепа
за
приобщаващото,
етнически
смесеното
образование
и
десегрегацията на „ромските” училища чрез:
•

целенасочена организация на прилагането на антисегрегационните текстове
в Закона за предучилищното и училищното образование, включително чрез
налагане на наказания за директори, които не спазват тези членове;

•

специално внимание към случаите на вторична сегрегация и прилагане на
мерки за избягването и;

•

насочване на политическо внимание и необходимите финансови ресурси на
местно ниво за осъществяване на местни политики за десегрегация,
включително чрез национална програма за десегрегация, финансирана от
държавния бюджет, инвестиции чрез оперативната програма за наука и
образование и др.

74

БИБЛИОГРАФИЯ
План за действие за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на
ромите в Република България (2012-2020 г.). Наличен на:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma-integration/bulgaria/nationalstrategy/national_en.htm
Български хелзински комитет, Права на човека в България през 2015 г. Наличен
на:
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2015_is
sn-2367-6930_en.pdf
Център „Амалипе“, Оценка на изпълнението на Националната стратегия за
интеграция на ромите, 2015 г. Наличен на:
http://amalipe.com/files/publications/amalipe_assesment_NRIS_2015.pdf
Център „Амалипе“, Оценка на изпълнението на Националната стратегия за
интеграция на ромите, 2012-2013 г. Наличен на:
http://amalipe.com/files/publications/NRIS_2012-2013.pdf
Център „Амалипе“, Изпълнение на НСИР в Република България през 2012 г.:
крачки напред, пропуснати и нови възможности, 2012. Наличен на:
http://amalipe.com/files/publications/SPECIAL_EDITION-crv-3.pdf
Център „Амалипе“, Мониторинг и оценка на национаните стратегии за интеграция
на ромите ( с фокус върху България и Румъния), 2013. Наличен на:
http://amalipe.com/files/publications/Monitoring.pdf
Център „Амалипе”, Новото в училищните делегирани бюджети от началото на
2018 г. Наличен на: http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3171&lang=2
Център „Амалипе“, Към следващи необходими стъпки: оценка на Националната
стратегия на Република България за интеграция на ромите,2012г. Наличен на:
http://amalipe.com/files/publications/amalipe_statement_ec.pdf
Оценка на ЕК за изпълнение на НСИР в Република България през 2015г. Наличен
на:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_country_factsheets_2015/bulgar
ia2015_en.pdf
Европейска комисия, 2018 Европейски семестър: Доклад за страната - България.
Наличен на: https://ec.europa.eu/info/files/2018-european-semester-country-reportbulgaria_en
Европейски парламент, България - Последни развития в областта на заетостта и
социалните въпроси - задълбочен анализ на Комисията по заетостта и социалните
въпроси. Наличен на:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/607358/IPOL_IDA(2017)
607358_EN.pdf
FRA 2014, Образование: положението на ромите в 11 държави членки. Наличен
на: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/education-situation-roma-11-eumember-states
FRA 2016, EU-MIDIS II. Наличен на:
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
Илиева, Маргарита, Сравнителен анализ на страните от ЕС(СОфия, 2017).
Месинг, В., Беремений, Б.A., Курекова, Л., Пампоров, A. и Поп, Ф. 2013 “From
benefits to brooms”, NEUJOBS издание No.19.3.

75

ГРАЖДАНСКИ

МOНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национална стратегия за интеграция на ромите на Република България (20122020). Налична на:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_bulgaria_strategy_en.pdf
Национален статистически институт (2011), Преброяване на населението.
Наличен на: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R9.aspx
Национален статистически институт, Образованието в РБългария през 2018 г.
Наличен на:http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/education2018.pdf
Пампоров, A. 2006 „Всекидневие на ромите в България“. София
Пампоров, A. 2014 “Ефект на активните политики на пазара на труда по
отношение на включване на ромите". Поместено в: „По стъпките на другите“ (М.
Якимова, P. Кабакчиева, и др.), СУ, София: Просвета, PP.129-153
Перич, Татяна. (2012 г.). Жилищното положение на ромските общности:
Регионално проучване на ромите 2011. Работни документи за приобщаване на
ромите. Братислава: Програма за развитие на ООН.
UNDP (2004 г.), Avoiding the Dependency Trap Dataset. Наличен на:
http://vulnerability.undp.sk/
UNDP (2004 г.), Уязвими групи в Югоизточна Европа. Наличен на:
http://vulnerability.undp.sk/
Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на
„Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите” 20122020. Наличен на: www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=9745
Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. Наличен наt:
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=120521
Закон за защита от дискриминация. Наличен на: http://kzdnondiscrimination.com/layout/images/stories/pdf/zakon_za_zashtita_ot_discriminacia
_2012.pdf
Закон за предучилищното и училищното образование. Наличен на:
https://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=57
Иванова, Иванка и екип на Open Data, Обществени нагласи спрямо езика на
омразата в България през 2016 г. Наличен на:
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20int
eract.pdf
Иванова, Иванка и екип на Open Data, Обществени нагласи спрямо езика на
омразата в България през 2014 г. Наличен на:
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
Иванова, Иванка и екипна Open Data, Обществени нагласи спрямо езика на
омразата в България през 2013 г. Наличен на:
http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
Изследване на БХК, Дискриминацията и защитата от дискриминация в нагласите
на мнозинството и сред уязвимите групи в България, септември 2009 Наличен на:
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/discrimination_effectivenessadregim
e.pdf
Михайлова, Д. и А. Кашъмов, Разрушаването на незаконни жилища в ромските
махали: Устойчиво решение за ромска интеграция или проблем на дискриминация
на ромите в България?, София, 2017. Наличен на:
https://www.equalopportunities.eu/reports/145-roma-evictions-and-demolition-ofroma-houses-bg.html?format=html

76

БИБЛИОГРАФИЯ
Наредба за финансирането на институциите в предучилищното и училищното
образование. Налична на: mon.bg/upload/15038/naredba-2017finansirane_100418.pdf
Писмено становище на БХК и Европейския център за правата на ромите по
отношение на България за разглеждане от Комитета на ООН за расовата
дискриминация на неговата 74та сесия, февруари 2009 Наличен на:
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/bhc_errc_bulgaria.pdf
План за действие за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства 2015 – 2020. Наличен на:
https://mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143
Първи доклад на ЕК за оценка на изпълнението на Национална стратегия за
интеграция на ромите 2012-2020. Наличен на: http://integrobg.org/files/6__Bulgaria_assessment_EC_for_NRIS_2014.pdf
Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Национална стратегия
на Република България за интеграция на ромите 2012-2020г. Наличен на:
https://nrcpsystem.government.bg/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0
%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D
0%B8%D1%86%D0%B0.aspx
Сметна палата, Одитен доклад 0300102415 за извършен одит на „Образователна
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства”, София, 2016. Наличен
на: http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/obrazovatelnata-integraciq-nadeca-i-uchenici-ot-etnicheskite-malcinstva-ne-e-efektivna-1670
Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства 2015 – 2020. Налична на:
https://mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143

77

GETTING IN TOUCH WITH THE EU
In person
All over the European Union there are hundreds of Europe Direct information centres.
You can find the address of the centre nearest you at: https://europa.eu/europeanunion/contact_en
On the phone or by email
Europe Direct is a service that answers your questions about the European Union.
You can contact this service:
– by freephone: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certain operators may charge for these calls),
– at the following standard number: +32 22999696, or
– by email via: https://europa.eu/european-union/contact_en

FINDING INFORMATION ABOUT THE EU
Online
Information about the European Union in all the official languages of the EU is available
on the Europa website at: https://europa.eu/european-union/index_en
EU publications
You can download or order free and priced EU publications from:
https://publications.europa.eu/en/publications
Multiple copies of free publications may be obtained by contacting Europe Direct or your
local information centre (see https://europa.eu/european-union/contact_en).
EU law and related documents
For access to legal information from the EU, including all EU law since 1952 in all the
official language versions, go to EUR-Lex at: http://eur-lex.europa.eu
Open data from the EU
The EU Open Data Portal (http://data.europa.eu/euodp/en) provides access to datasets
from the EU. Data can be downloaded and reused for free, for both commercial and noncommercial purposes.

DS-02-19-438-BG-N
ISBN 978-92-76-08339-9 doi:10.2838/062791

