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ПРЕДГОВОР 

 Този проект е възложен от 
инициатива „Максимални ползи за 
ромското включване от структурните 
фондове на Европейския съюз” на Ин-
ститут „Отворено общество” и Светов-
ната банка в подкрепа на българското 
правителство за дефинирането на ус-
пешна политика за ромското включва-
не в период на целенасочени усилия 
за набелязване на работни стратегии 
и подходи за равнопоставено ромско 
включване.

 Проучването има за цел да пос-
лужи при разработването на по-до-
бри политики за ромска интеграция и 
по-конкретно да предостави полезна 
информация при планиране на усво-
яването на средства от структурните 
фондове на Европейския съюз. 

 Методологията на изследва-
нето включва предварително каби-
нетно проучване на документи, както 
и методи за бърза оценка – фокусни 
групи и полудълбочинни интервюта с 
представители на местните органи за 
самоуправление, неправителствения 
сектор, държавни институции, експер-
ти и граждани от ромските квартали 
в Пловдив, Пещера, Перущица, Каспи-
чан, Шумен, Нови пазар, Каварна, Раз-
град, Кюстендил и София 1.

 Екипът, провел проучването, 
изразява най-искрена благодарност 
на всички представителите на дър-
жавните органи, експерти и предста-

1 При изписването на българските имена на латиница 
е спазван законът за транслитерацията (ДВ, 18 от 
13.03.2009 г.).

вители на НПО, които взеха участие в 
дискусиите на работните групи за на-
белязване на добри практики, както 
и на всички респонденти за любезно 
предоставените материали и ценни 
съвети. Описаните в този документ до-
бри практики са подбрани от екипа и 
представени за преглед и получаване 
на оценката на експерти и граждани, 
заинтересовани от разработването на 
политиките за ромско включване. Ня-
кои от представените най-добри прак-
тики бяха препоръчани от експерти от 
публичната администрация, органите 
за местно самоуправление и НПО.

 Екипът съзнава, че независимо 
от скорошния мащабен процес на кон-
султации за подбор на допълнителни 
добри практики, вероятно в момента 
се осъществяват или са налице осъ-
ществени проекти, програми и прак-
тики, включително финансирани от 
структурните фондове на ЕС проекти, 
които заслужават да бъдат описани и 
да заемат мястото си в това проучване. 
Но нашата идея бе не да представим 
изчерпателен списък на всички добри 
практики, а само да насочим внима-
нието към няколко убедителни при-
мера, че такива практики са налице, и 
че те заслужават бъдещо внимание и 
инвестиции.

 Прегледът на добрите практи-
ки ще предостави на авторите на поли-
тики обем от информация за това кое 
е работило добре в Българя, Словакия 
и други държави-членки и кои са об-
ластите, в които все още съществуват 
предизвикателства. Главната цел на 
това задание е: 1) да подпомогне дър-
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жавите при изготвянето на техните на-
ционални стратегии за ромско включ-
ване, основаващи се на общата рамка 
на Европейския съюз, и 2) да ги подпо-
могне за по-добро програмиране и ус-
вояване на средства от структурните 
фондове. 

 Като една от най-уязвимите, 
маргинализирани и може би най-ва-
жното - най-многобройната от всички 
етнически групи в Европа – ромската 
е припозната като целева в редица 
инициативи за развитие на неправи-
телствени организации, Европейската 
комисия, националните власти и меж-
дународните органи. Десетилетието 
на ромското включване стартира през 
2005 г. със спонсорството на редица 
донори (част от тях са и инициатори-
те „Отворено общество” и Световна-

та банка), а Ромският образователен 
фонд докладва за успешни инициати-
ви, които повишиха достъпа до несе-
грегирано образование и подобриха 
неговото качество, увеличиха трудо-
вата заетост, подобриха жилищните 
условия и здравното състояние на 
ромските групи. Същевременно обаче 
много от тези инициативи не успяха 
да станат част от устойчиви проекти, 
нито бяха включени в стратегически 
програми за интеграция.

 Това проучване съдържа пре-
глед и анализи на съществуващите в 
България добри практики за ромско 
включване в областта на жилищата, 
трудовата заетост (създаване на дохо-
ди), здравеопазването, образованието 
и доброто управление.
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РЕЗЮМЕ

 Европейският съюз и България 
в частност разполагат с широка гама 
от политически инструменти и меха-
низми, включително законодателни, 
координационни и финансови, които 
могат да бъдат доразвити и активи-
рани с цел насърчаване на ромското 
социално включване. Налице е споде-
лено разбиране между заинтересова-
ните страни и ключовите участници, 
че въпреки голямото политическо 
внимание към проблема европейски-
те политики както на ниво Европей-
ски съюз, така и на национално ниво 
не въздействат достатъчно мащабно 
върху ромските общества. Следова-
телно налице е спешна необходимост 
от обединяване на съществуващите 
действащи лица, институционални ре-
сурси и експертни групи с оглед разра-
ботването на съгласувани стратегии и 
жизнеустойчиви инструменти.

 Независимо от разнообрази-
ето на национални и международни 
стратегически и оперативни докумен-
ти все още липсва цялостна полити-
ка за ромско включване: одобрените 
документи са солидна основа за съз-
даването на такава политика, но въ-
преки това не съществуват подходя-
щи целенасочени усилия за нейното 
въвеждане. Систематичните докумен-
ти в повечето случаи остават без по-
следствие – причините са различни, 
но най-честите са липса на финансови 
инструменти и капацитет от страна на 
институциите на национално и местно 
ниво, отрицателни нагласи към поло-
жителни действия от страна на мно-

зинството, липса на воля и ресурси в 
самата ромска общност. Официалните 
власти трябва да са ясни и категорич-
ни при разработването и приемането 
на документи за ромското включване, 
особено що се отнася до финансовата 
подкрепа за изпълнение на набеляза-
ните дейности.

 Инициативите за ромска инте-
грация не трябва да се изпълняват без 
активното участие и на самите роми. 
Смисълът на това условие е не само 
ромите да станат по-информирани и 
отговорни, развивайки същевременно 
чувство за собственост, но и тяхното 
мнение да бъде получено и отразено 
така, че те да станат активни участни-
ци във всички етапи на планиране и 
изпълнение.

 Налице е липса на последо-
вателност и приемственост между 
политическите играчи. Новите пра-
вителства и органи за местно самоу-
правление рядко приемат работата 
на техните предшественици и всичко 
започва отначало, с отхвърляне на по-
стигнатите резултати и научените уро-
ци. Стратегическите документи и опе-
ративните планове трябва да бъдат 
възприемани от всяко следващо пра-
вителство, идващо на власт. Практи-
чески е неиздържано на всеки четири 
години да се разработват нови и прера-
ботват вече съществуващи стратегии и 
оперативни документи, освен ако това 
не се прави умишлено с цел симулира-
не на внимание и политическа воля. 
В тази насока дългосрочни инициа-
тиви като Десетилетието на ромско-
то включване изиграха положителна 
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роля, налагайки многогодишно плани-
ране и поемане на ангажименти за из-
пълнение на стратегическите цели. Но 
ще бъде преувеличено да се твърди, 
че те внесоха реална приемственост 
в политиките за ромска интеграция – 
ангажиментите останаха прекалено 
общи, изпълнението – непоследова-
телно, а проследяването – несистемно 
и без съществен резултат. Надеждата 
сега е, че „Националните стратегии за 
интегриране на ромите” под насоката 
на Европейския съюз ще променят ста-
туквото.

 Въпреки обстоятелството, че 
единствено централната власт е в 
състояние да финансира мащабна на-
ционална програма, която осезаемо 
да повлияе върху положението на 
ромите, това все още не се е случило. 
Именно поради тази причина повече-
то от описаните в настоящия преглед 
добри практики се изпълняват от НПО 
и са свързани с конкретно място. Съз-
дава се и впечатление, че там, къде-
то инициативите се осъществяват в 
партньорство между НПО и общини-
те, успехът е по-голям, независимо че 
на моменти поддържането на такова 
партньорство е трудно.

 В ромския квартал „Изток” в 
Кюстендил в продължение на осем го-
дини фондация АДРА настанява ромски 
домакинства в общо 27 еднофамилни 
къщи. Инициативата започва през 
2002 г. и се развива на няколко вълни в 
зависимост от наличните ресурси и 
възможности. Последните шест къщи 
са открити през 2010 г.

 В етапа на подбор на домакин-
ствата, които да бъдат настанени 
в новите къщи, е създаден Квартален 
съвет от местни активисти, който 
да обсъди критериите за подбор на 
бенефициентите. При избора на ново-
домци се налага мнението, че не е за-
дължително най-маргинализираните 
семейства да бъдат най-подходящи-
те кандидати за настаняване в нови-
те жилища; дава се предпочитание на 
тези, за които има по-голяма вероят-
ност да спазват правилата, т.е. да си 
плащат редовно наема и да опазват 
имота. Това е и едно от най-съществе-
ните ограничения на тази практика, 
която не достига (а и няма амбицията 
да достигне) до най-уязвимите чле-
нове на ромската общност. Ключова 
роля в този подход играе подходящият 
процес на подбор, който е възложен на 
лидерите на общността. 

 Избраните наематели се за-
дължават да работят за построява-
нето на жилищата. Кварталният 
съвет поема ангажимента да следи 
за редовното плащане на наема и за 
управлението на собствеността. На-
тискът на общността за „спазване на 
правилата” е силен, както е видно от 
факта, че някои семейства са прину-
дени да освободят заеманото от тях 
жилище, тъй като са нарушили дого-
ворените условия. Фондация АДРА се 
стреми да сведе тези рискове до мини-
мум, като същевременно продължава 
да предоставя на настанените семей-
ства комплексна подкрепа под различ-
ни форми. 

 Мнозинството от жителите 
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на ромския жилищен квартал „Изток” 
са членове на протестантско веро-
изповедание, чийто представител 
също е Фондация АДРА. Споделените 
ценности, които допринасят за из-
граждането на силно чувство за общ-
ностна идентичност и високо ниво на 
обществен капитал, вероятно са една 
от причините за по-голямата устой-
чивост на тази пилотна практика в 
Кюстендил в сравнение с други подоб-
ни проекти 2. Чрез своите постоянни 
представители в общността Фонда-
ция АДРА съумява да компенсира и лип-
сата на съпътстваща социална рабо-
та, което обяснява липсата на успех 
при други подобни инициативи.

 Типичен пример за посред-
ничество е практиката „здравен ме-
диатор” – генеричен термин с широк 
обхват, приложим към множество раз-
лични области. В най-широкия смисъл 
медиаторът е някой, който прехвърля 
мост през празнините, възникнали 
между агенциите или доставчиците 
на услуги и техните клиенти поради 
проблеми в комуникацията, включи-
телно езикови бариери, лош достъп 
до информация, дискриминация, от-
тегляне на властови правомощия или 
поради друга причина. Медиацията 
може да облекчи някои ситуации на 
неравнопоставеност, но принципно 
не е в състояние да дава решения на 
съществуващи структурни проблеми в 
съответната система 

 Моделът „здравен медиатор” е 
въведен в България през 2001 г. от еки-

2 За силната социализираща и сплотяващата роля на 
евангелските ромски църкви виж Славкова: 2007.

па на Фондация „Здравни проблеми 
на малцинствата”. След въвеждането 
му е осъществен експерименталният 
проект „Въвеждане на система на ме-
диатори роми” – ефикасен модел за 
одобряване на достъпа на ромите до 
здравеопазване и социални услуги в 
ж. к. „Изток”, Кюстендил; обучени са и 
първите медиатори. Според модела 
основната задача на здравните медиа-
тори е да съдействат в процеса на дос-
тъп до услуги в областта на здравео-
пазването за хора с ограничен достъп 
до здравни грижи. Това включва съдей-
ствие в комуникацията между Нацио-
налния осигурителен институт, особе-
но за лицата, притежаващи здравни 
осигуровки. При лицата без здравна 
осигуровка здравното образование и 
профилактиката остават единствени-
те инструменти на разположение на 
здравния медиатор. На типичните кли-
енти на здравния медиатор се налага 
да осъществяват комуникация и с дру-
ги агенции като например Дирекцията 
за социално подпомагане, Агенцията 
за закрила на детето и Комисията за 
защита от дискриминация. Тъй като 
много често клиентите на здравния 
медиатор не осъзнават, че се нуждаят 
от помощ, не знаят към кого трябва 
да се обърнат, както и дали изобщо 
съществува агенция, занимаваща се с 
техния проблем, здравният медиатор 
трябва да е много проактивен, добре 
осведомен и активен. 

 Здравната медиация бе отно-
сително бързо припозната от държава-
та като добра практика независимо от 
трудностите, съпътствали въвеждане-
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то на длъжността „здравен медиатор” 
в системата на здравеопазването, и 
предизвикателствата, свързани с оси-
гуряването на финансиране. Понасто-
ящем медиаторите в страната играят 
решаваща роля при превенцията и 
лечението на обществено значими 
заболявания сред ромската общност. 
Здравната медиация без съмнение от-
говаря на реални потребности, свър-
зани с осигуряването на достъп до 
здравеопазване. Трябва обаче да се 
подчертае, че тази практика има сми-
съл и дава добри резултати само ко-
гато е заложена в контекста на една 
обща политика за подобряване на дос-
тъпа до здравеопазване и когато е ор-
ганизирана „под чадъра” на устойчиви 
обществени и здравни институции.

 В сравнение с други области на 
интеграция през годините на прехода 
най-големи ресурси са вложени в оси-
гуряването на достъп до образование 
на ромските деца. Осъществени са 
множество образователни инициа-
тиви, насочени към преодоляването 
на различните проблеми, свързани с 
достъпа до образование на ромските 
деца, както и към слабостите на об-
разователната система като цяло. 
Между основните практики, оставили 
отпечатък в развитието на образо-
вателните политики за интеграция, 
са пилотните проекти за десегрегация 
на училищното образование и моде-
лите за подкрепа на ранното детско 
развитие на ромските деца. Първи-
ят пилотен проект за десегрегация 
принадлежи на видинската асоциация 
„Организация Дром”. Целта на проек-

та, характерна за всички последвали 
инициативи за десегрегация, е учени-
ците от ромските квартали да се обу-
чават заедно с техните връстници 
от мнозинството. В рамките на този 
модел ромските деца се превозват до 
училища в други части на населеното 
място, чиито жители са предимно от 
неромски произход, така че ромските 
деца да учат заедно с децата на ет-
нически българи и по-рядко с деца от 
турски и друг произход. Впоследствие 
тази практика бе въведена в още 
шест града в страната и доби попу-
лярност в съседни страни. Моделът 
на десегрегация, основан на превозване 
на учениците, има както предимства, 
така и недостатъци. Налице са ясни 
доказателства за подобрен успех сред 
основната част от учениците, вклю-
чени в десегрегационния модел – факт, 
който се сочи като основен аргумент 
в полза на модела. В никой от случаи-
те обаче десегрегацията не успява да 
обхване всички ученици, нито предлага 
убедително решение за тези от тях, 
които продължават да посещават се-
грегираните училища. А често това са 
най-уязвимите деца, тези с най-големи 
проблеми в усвояването на учебния ма-
териал и най-застрашените от от-
падане.

 Друг пример за проект със сил-
но въздействие в областта на обра-
зователната интеграция на ромите 
е създаването на Здравно-обществен 
център. Центърът има за цел да предо-
тврати преждевременното отпадане 
от училище на ученици от първи до 
четвърти клас поради факта, че най-
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големият брой отпадания се случва 
именно на това образователно ниво. 
Малките ученици са изправени пред 
сериозни проблеми – от една страна, 
те са в стрес, предизвикан от новата 
обществена среда с напълно различни 
изисквания от тези в домовете им, а 
от друга – при тези ученици е налице 
критичен недостиг на познавателни, 
социални и езикови умения, необходи-
ми им, за да се справят с ученето. Така 
че лесно може да бъде обяснено неже-
ланието им да посещават училище. 
Екипът от специалисти и здравни и 
социални сътрудници положи значи-
телни усилия, за да подобри неудо-
влетворителните умения на децата. 
В резултат на тези усилия и сътруд-
ничеството от страна на училищния 
персонал проблемите бяха смекчени.

 С цел да се облекчат теже-
стите, изпитвани от родителите 
на тези деца, бяха ангажирани добро-
волци, които в стаята за детски за-
нимания към центъра да предлагат 
на по-малките братя и сестри на уче-
ниците игри за развитие. На по-късен 
етап тези по-малки братя и сестри 
станаха част от програмата за пре-
дотвратяване на преждевременното 
отпадане от училище. За наша голяма 
изненада сравнено с други участници 
тези деца съумяваха много по-добре да 
се справят с конкретни задачи: съсре-
доточаване на вниманието, слушане, 
спазване на правилата и добри мотор-
ни умения. Развиването на уменията 
им допринесе за тяхното много по-до-
бро представяне като ученици.

 Този пример силно повлия на 

нашата мотивация да създадем про-
грама за развитие на познавателни-
те, обществените и езиковите умения 
на децата от предучилищна възраст, 
в която бяхме водени от силното ни 
убеждение, че това е най-ефикасната 
интервенция за предотвратяване на 
преждевременното отпадане от учи-
лище.

 Повечето от представените 
в настоящия доклад добри практики 
са започнати и осъществени или са в 
процес на осъществяване от НПО. Това 
е резултат от няколко причини, чието 
споменаване е много важно за целите 
на проучването: държавната админи-
страция не притежава гъвкавостта, 
креативността и най-вече капаците-
та да работи по такива чувствителни 
инициативи, каквито са инициативите, 
свързани с ромската интеграция.

 В периода на икономическа и 
финансова криза налице е нарастваща 
необходимост от разработването на 
подходящи и целенасочени публични 
политики за защита на доходите, подо-
бряване на условията на живот и дос-
тъпа до образование. Голям брой роми 
са сред нуждаещите се от подкрепа.

 Макар че социалните мрежи за 
сигурност рядко са разглеждани като 
места, където могат да бъдат търсени 
добри практики, не трябва да се за-
бравя тяхната решаваща важност за 
капацитета на държавата и на другите 
заинтересовани участници за справя-
не с проблемите на социалното включ-
ване. В България траншовете са добре 
насочени противно на съществуващи-
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те митове3 за наличието на множество 
случаи на неправилно разпределение 
(Ерсадо и колектив: 2009), но съще-
временно техният размер за периода 
2009-2012 е недостатъчен. Понастоя-
щем брутният минимален доход в Бъл-
гария е 65 лв. (около 33 евро). Лицата 
с недостатъчен доход трудно могат да 
бъдат мотивирани за участие в програ-
ми за трудова заетост, образование, 
квалификация и учене през целия жи-
вот или в каквато и да е друга дейност, 
насочена към личностното им разви-
тие или към развитието на техните 
общности. Следователно, макар че не 
разглеждаме социалните мрежи за си-
гурност като добра практика и поради 
факта, че те не могат да бъдат одобря-
вани за финансиране от структурните 
фондове на Европейския съюз, ние се 
опитахме там, където е уместно, да из-
тъкнем тяхната роля при разгранича-
ването на успеха и неуспеха на програ-
мите и мерките за ромска интеграция. 

3 Тези митове, отразявани в средствата за осведомя-
ване, но често поддържани от лица на висок пост в 
публичната администрация, са често за роми, маме-
щи системата.

насочена към личностното им разви-
тие или към развитието на техните 
общности. Следователно, макар че не 
разглеждаме социалните мрежи за си-
гурност като добра практика и поради 
факта, че те не могат да бъдат одобря-
вани за финансиране от структурните 
фондове на Европейския съюз, ние се 
опитахме там, където е уместно, да из-
тъкнем тяхната роля при разгранича-
ването на успеха и неуспеха на програ-
мите и мерките за ромска интеграция. 
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МЕТОДОЛОГИЯ

 Методологията на изследване-
то включва предварително кабинет-
но проучване на документи и методи 
за бърза оценка – фокусни групи и 
полудълбочинни интервюта с пред-
ставители на местните органи за са-
моуправление, неправителствения 
сектор, държавни институции, експер-
ти и граждани от ромските квартали 
на Пловдив, Пещера, Перущица, Каспи-
чан, Шумен, Нови пазар, Каварна, Раз-
град, Кюстендил и София. Описаните в 
този документ добри практики са под-
брани от екипа и представени за пре-
глед и получаване на оценката на екс-
перти и граждани, заинтересовани от 
разработването на политиките за ром-
ско включване. Някои от най-добрите 
практики бяха посочени от участници-
те в семинара „Успешно разгръщане 
на дейностите за ромско включване: 
предизвикателства и добри практики”, 
проведен в София на 16 май 2011 г. 

 Екипът съзнава, че независи-
мо от скорошния мащабен процес на 
консултации за подбор на допълни-
телни добри практики вероятно в мо-
мента се осъществяват или са налице 
осъществени проекти, програми и 
практики, включително финансирани 
от структурните фондове на ЕС про-
екти, които заслужават да бъдат оп-
исани и да заемат мястото си в това 
проучване. Но нашата идея беше не да 
представим изчерпателен списък на 
добрите практики, а само да насочим 
вниманието към няколко убедителни 
примера, че такива практики същест-
вуват и че те заслужават бъдещо вни-

мание и инвестиции. Опитахме се да 
съберем информация за текущи и ми-
нали проекти, програми и политики 
за ромско включване, които са имали 
положителен резултат за ромското 
население и чиито научени уроци мо-
гат да послужат за по-добрата инфор-
мираност на политиките и практиките. 
Под „положителни резултати” се раз-
бира по-добър достъп до качествено 
несегрегирано образование и здраве-
опазване, трудова заетост и жилищни 
условия, както и по-силен глас при 
вземането на политически решения, 
засягащи живота на ромите (на местно 
и национално ниво). 

 Работихме за набелязване на 
факторите, които видимо са допри-
несли за успеха на подбраните ин-
тервенции, както и за определяне на 
условията, които правят възможни 
устойчивостта, възпроизвеждането и 
подобряването на тези интервенции.

 Проучихме също така най-голе-
мите и/или повтарящи се предизвика-
телства и недостатъци в разработване-
то, изпълнението, институционалната 
уредба и финансовата организация на 
оценяваните интервенции и какво ре-
шение е намерено за тях, ако такова 
има.

Описаните добри практики са от раз-
лични области – от подобряване на 
жилищните условия и осигуряване на 
заетост през ключовите публични ус-
луги (образование и здравеопазване) 
до примери за добро управление. От 
направения преглед могат да бъдат из-
ведени няколко заключения, които са 
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от значение при създаването на поли-
тики за ромското включване.

 Първо трябва да се подчертае, 
че резултатни практики са налице във 
всички области на интервенция, на-
чертани в национални документи като 
„Рамкова програма за равноправно 
интегриране на ромите в българското 
общество” или станали част от „Десе-
тилетие на ромското включване: 2005-
2015”. В преобладаващата си част тези 
практики имат ограничено въздейст-
вие поради прилагането им под фор-
мата на пилотни експерименти с малко 
финансиране. Те биват два вида.

 Първият вид включва практи-
ки, които могат да бъдат стандарти-
зирани сравнително леко, което уле-
снява преработването им в големи 
национални програми. Такива практи-
ки са налице предимно в областта на 
образованието и здравеопазването. 

 Вторият вид практики е ясна 
местна специфика и те не могат да 
бъдат възпроизведени във формата, 
в която са първоначално изпълнени, 
въпреки че могат да послужат като 
полезен пример и източник на идеи. 
Подобни практики показват колко по-
лезни биха могли да бъдат програмите 
за финансиране на проекти, разрабо-
тени от общини, НПО, училища, болни-
ци, служби по заетостта и други орга-
низации и структури на местно ниво, 
независимо дали са общински или под 
управлението на деконцентрирани 
звена на държавната администрация. 
Успешните проекти, свързани с подо-
бряване на условията на живот и съз-

даване на заетост и доходи за ромите, 
са пример за местни партньорства и 
общностна ангажираност. Ключова 
характеристика на всички набелязани 
добри практики е, че са резултат от до-
бре планирани и достатъчни по обем 
инвестиции.
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І. ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РОМСКО 
ВКЛЮЧВАНЕ 

І.1. ЖИЛИЩА

І.1.1. Контекст

 През последните години бяха 
приети редица стратегически и опера-
тивни документи за интеграция на ро-
мите в българското общество. Основен 
акцент в тези документи бе поставен 
върху основните човешки права – об-
разование, заетост, здравеопазване и 
жилищни условия, както и до достъпа 
на услуги в общността. 

 Все още обаче липсва цялостна 
политика за подобряване на жилищ-
ните условия на ромите: одобрените 
документи са солидна основа за създа-
ването на такава политика, но въпреки 
това не са налице подходящи действия 
за нейното въвеждане. В повечето слу-
чаи системните документи остават без 
последствия поради различни причи-
ни, най-често поради липса на финан-
сов ангажимент, нисък институциона-
лен капацитет на национално и местно 
ниво, предубеждения и отрицателни 
стереотипи сред българското мнозин-
ство, които правят утвърдителните 
действия политически неприемливи. 
Накрая често липсват воля и средства 
от страна на самата ромска общност. 

 Политиката за интеграция на 
ромите в българското общество (и 
по-конкретно в жилищната политика 
и градоустройството) често се изпъл-
нява на базата на редица приети през 
изминалото десетилетие национални 
и международни документи като на-
пример: 

 „Рамкова програма за рав-
ноправно интегриране на ромите 
в българското общество”, приета от 
българското правителство през 1999 
г. (актуализирана 2010 г.), в специална 
глава ІV – „Териториално благоустрой-
ство на ромските квартали”, извежда 
на преден план основен проблем на 
ромската общност: проблема на неза-
конните сегрегирани ромски квартали 
с изцяло липсваща техническа инфра-
структура. Програмата визира необхо-
димостта от законодателни промени в 
нормативната уредба относно терито-
риалното планиране (към момента на 
одобряване на програмата и понастоя-
щем основен законодателен документ 
в тази област е Законът за устройство 
на територията), чрез които да бъде 
отменена сложната бюрократична 
процедура по узаконяване на жилища, 
построени без необходимата докумен-
тация. Програмата също така предвиж-
да и спешно узаконяване на жилищата 
в ромските квартали чрез възприема-
не на принципа за минимална намеса 
в статуквото. Целта на тези мерки е да 
бъде узаконена в рамките на собстве-
ността по-голямата част от същест-
вуващия жилищен фонд в ромските 
квартали, а на собствениците да бъде 
дадено право в кратък срок да се сдо-
бият с документи за собственост. 

 „Национална програма за 
подобряване на жилищните усло-
вия на ромите в Република Бълга-
рия 2005-2015”. Програмата включва 
оценка на нуждите от подобряване на 
инфраструктурата в ромските кварта-
ли, подобряване на съществуващия 
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жилищен фонд и оценка на нуждите от 
нови жилища. Включено е и конкретно 
предложение за внасяне на изменение 
в Закона за устройство на територията, 
според което да бъдат предоставени 
допълнителни правомощия на общи-
ните по отношение на териториалното 
благоустройство и построяването на 
жилища. 

 „План за действие за изпъл-
нение на националната програма за 
подобряване на жилищните условия 
на ромите в Република България 2006-
2007”. Планът за действие съдържа 
подробно описание на дейностите за 
периода 2006-2007 г.. Като ключови 
дейности са набелязани законодател-
ните промени и изготвянето на кадас-
трални планове на населени места с 
най-малко 10% ромско население, как-
то и някои дейности по обновяване на 
съществуващата инфраструктура. 

 Независимо от наличието на 
съвместими документи в контекста на 
българското членство в Европейския 
съюз в периода на финансова криза 
животът на ромската общност в Бъл-
гария остава без подобрение. Тези, 
които някога са успявали да посрещат 
основните си нужди, сега са изправени 
пред сериозни трудности и бедност-
та взема все по-големи размери. Тази 
ситуация задълбочи съществуващите 
остри жилищни и инфраструктурни 
проблеми в ромските квартали, много 
от които през последните години по-
степенно се превръщат в гета.

 Доклад на Агенцията на Ев-
ропейския съюз за основните права 

представя доказателства, че в грани-
ците на Европейския съюз ромите са в 
много по-неблагоприятна позиция по 
отношение на настаняването в част-
ни и социални жилища. Това включва 
дискриминация в достъпа до жилища, 
лоши условия на живот, сегрегация и 
принудително извеждане от жилище-
то. Заключенията са валидни и за Бъл-
гария. 

 Всяко четвърто жилище в се-
грегираните ромски махали в Бълга-
рия е незаконно (Йорданов и колек-
тив: 2008, 45). Проблемът е провокиран 
както от продължителното бездейст-
вие на държавата, така и от липсата на 
трайна заетост, изключителна бедност 
и недостатъчност на съществуващия 
жилищен фонд. През 2002 г. едва 3% 
от наличния жилищен фонд в страна-
та (Национална жилищна стратегия на 
Република България: 4) са били общин-
ска собственост; за цялата страна бро-
ят на жилищата през същия период е 3 
691 787, от които 2 305 849 в големите 
градове, където живеят почти 69.9% 
от ромското население. За сравнение 
в държавите - членки на Европейския 
съюз, делът на жилищата, които са 
държавна или общинска собственост, 
е средно 16%, като в някои държави-
членки този дял достига до 30% или 
повече (Уайтхед и Скейлън: 2007, 9). 
Наред с Румъния и Латвия България 
е сред страните с най-голям недостиг 
на жилища в Европейския съюз. Слу-
чайно (или не) това са и трите страни с 
най-висок процент на бедност в Евро-
пейския съюз (Рибковска и Шнайдер: 
2011, 2).
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 Според данни на Институт „От-
ворено общество” – София, и Светов-
ната банка през 2007 г. почти полови-
ната от жилищата, обитавани от роми, 
нямат канализация, докато за българ-
ските жилища този процент е двойно 
по-малък – 21%. Различията са още 
по-големи сред градското население: 
43% от живеещите в градовете роми 
съобщават, че нямат достъп до канали-
зационна система; при българите този 
процент е 7. 

 Делът на собствениците на 
жилища, които не са в състояние да 
посрещат нарастващите разходи по 
поддръжката им поради ниски дохо-
ди на домакинствата е висок. Според 
данни на Институт „Отворено обще-
ство” – София, получени от проучване-
то „Здравното състояние на ромите”, в 
края на 2007 г. около 10% от ромските 
домакинства нямат течаща студена 
вода. Делът на жилищата без баня, ма-
кар и да бележи спад спрямо данните 
отпреди пет години, продължава да 
е изключително висок – всяко второ 
ромско домакинство няма баня (като 
се има предвид, че едва 9% от респон-
дентите съобщават за наличието на 
действаща обществена баня в техния 
град/село). Така например през 2003 г. 
Програмата на ООН за развитие и АСП 
съобщават, че почти 70% от ромските 
домакинства нямат баня; понастоящем 
този индикатор бележи известно по-
добрение, но въпреки това различията 
между роми и не-роми остават. 

 Съществуващата нормативна 
уредба, регулираща жилищните и те-
риториалните въпроси в България, не 

отговаря по подходящ начин на по-
сочените по-горе проблеми, макар и 
те да са набелязани в документите на 
политиките. Към момента българското 
законодателство не предоставя ефек-
тивна процедура за узаконяване на не-
законните жилища, а местните власти 
не предприемат действия за узаконя-
ване на жилищата в ромските кварта-
ли, макар някои от тях да отговарят на 
официалните изисквания. Това задъл-
бочава проблема по узаконяването в 
ромските гета, където дългогодишно-
то неизпълнение на редица процедури 
е довело до хаос в жилищната регула-
ция. От друга страна, дори и базисните 
възможности, предлагани от законо-
дателната уредба, остават неизполз-
вани от ромското малцинство поради 
непознаване на процедурите и липса 
на правна култура. И последно, но не 
и по значение проблемът се задълбо-
чава и от неподготвеността на много 
администрации да работят съвместно 
с ромската общност за прилагане на 
правните процедури, даващи възмож-
ност за узаконяване на жилищата. 

 Съществуват различни идеи 
какво може да бъде направено по про-
блема с жилищата. Две от възможност-
ите са жилищният проблем да бъде 
решен чрез даване на право на соб-
ственост или чрез въвеждане на поли-
тика за социалните жилища. Първото 
предложение е застъпено от Елена 
Панаритис (Панаритис: 2007), както и в 
доклада „Цената на невключването”.

 Налице са множество аргумен-
ти, че начинът на живот на ромските 
семейства е неподходящ за многое-
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тажни жилищни сгради. Някои изсле-
дователи твърдят, че няма съществена 
разлика в организацията на семейната 
единица при богатите и бедните роми, 
но че тя се отличава съществено от се-
мейния модел на мнозинството. Сле-
дователно най-широко разпростране-
ното мнение е, че етажната жилищна 
съсобственост не може да бъде ос-
новно решение за жилищните пробле-
ми на ромите (Макура и Вуксанович: 
2006), но в много от гетата тя е прак-
тически без алтернатива, особено ако 
родовете желаят да продължат живота 
си заедно, поколение след поколение. 

 Социалният жилищен фонд 
в България е под 3%, което е много 
по-малко от средната за Европейския 
съюз стойност. Националната про-
грама за подобряване на жилищните 
условия на ромите, предвиждаща ин-
вестиции в размер на 1.5 милиарда 
лева за социални жилища и общест-
вена инфраструктура, на практика не 
стартира. Отделените за програмата 
средства бяха практически нищожни в 
сравнение с планираното дори и пре-
ди началото на икономическата криза. 
През 2009 г. изпълнението на програ-
мата е фактически спряно (Колев и 
сътрудници: 2010). Понастоящем един-
ствените публични инвестиции за по-
добряване на жилищните условия на 
ромите, планирани до 2013 г., възлизат 
на около пет милиона евро, които ще 
бъдат достатъчни за най-много един 
или два пилотни проекта, изпълнени 
в средно големи общини, което е по-
малко от една стотна от действителни-
те нужди. Това затвърдява статуквото, 

че до 2015 г. нищо съществено няма да 
се случи по въпроса с жилищните ус-
ловия на ромите. Освен ако в периода 
между 2014 и 2020 г. не се появят пуб-
лични инвестиции с много по-голяма 
макроикономическа значимост, ситуа-
цията през 2020 г. няма да е много по-
различна от днешната. 

І.1.2. АДРА и жилищата в 
Кюстендил 

 АДРА – България, е регистри-
рана на 10 юли 1992 г. За кратък период 
от време създава устойчива мрежа от 
партньори и жилищен фонд за хума-
нитарна дейност в над 100 региона в 
страната. АДРА е осъществила голям 
брой проекти. От своите складови на-
личности фондацията е разпределила 
помощи, насочени към различни соци-
ални, образователни и медицински ин-
ституции в цялата страна. Започнала с 
хуманитарни помощи, АДРА продъл-
жава дейността си в различни области 
на местно ниво – образование, достъп 
до медицински услуги, осигуряване на 
по-добри условия на живот.

 Едно от първите места, където 
АДРА – България, започва дейността 
си, е Кюстендил и ромският квартал 
„Изток”. Освен разпределянето на ху-
манитарни помощи организацията 
създава медицински център в ром-
ския квартал, който ромите продължа-
ват да посещават и където получават 
висококачествени медицински услуги. 
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Освен това АДРА редовно организира 
различни дейности в общността: по-
чистване на квартала, обучения и се-
минари по различни теми като здраве, 
образование, заетост и др.4 

 В началото на 2000 година 
представител от АДРА – Австрия, прис-
тига на мисия в България. По негова 
молба да посети ромски квартал в не-
равностойно положение колегите му 
от АДРА – България, го отвеждат в кв. 
“Изток” в Кюстендил. От видяното там 
се стига до заключението, че работата 
за осигуряване на по-добри жилищни 
условия за ромите ще има смисъл за 
повишаване на жизнения стандарт на 
местната общност. 

 През периода 2002-2003 г. в 
сътрудничество с АДРА – Австрия, в 
квартала са внесени 11 типови модул-
ни къщи и са разположени в старата 
част на квартала, където живеят се-
мействата в най-неравностойно поло-
жение. Къщите са сглобени от австрий-
ски специалисти. Земята, върху която 
са построени, е собственост на Общи-
на Кюстендил. Общината също участва 
с осигуряването на водоснабдяване и 
електроснабдяване.  След построява-
нето на къщите АДРА ги дарява на об-
щината, която понастоящем отговаря 
за тяхната поддръжка. Самите къщи се 
състоят от всекидневна, спалня и баня. 
Обитателите им плащат месечен наем 
от около пет евро, а също така имат и 
ангажимента да заплащат месечните 
си разходи за вода и електричество. 

 Тъй като видът и качеството на 
4 Виж http://adra-bg.org/web/Aboutus/tabid/405/Default.
aspx, последно посетен на 01.06.2012.

къщите поражда висок интерес сред 
общността и много семейства изразя-
ват желание да бъдат настанени в тях, 
фондацията създава „Жилищна ко-
мисия” от представители на местната 
общност. На базата на определени кри-
терии комисията взема решения кои 
семейства могат да бъдат настанени 
в жилищата. След като собствеността 
е прехвърлена на Община Кюстендил, 
АДРА не отговаря за събирането на 
месечния наем, по-нататъшната под-
дръжка на къщите и средата около тях.

 След този пример през 2004-
2005 г. АДРА – България, започва втора 
инициатива за построяване на къщи 
в ромския квартал в Кюстендил. От 
общината е закупен парцел и са по-
строени нови десет къщи. Този път 
къщите са не от готови модули, а са 
масивно строителство, изпълнено с 
необходимите строителни материали 
като тухли, бетон и др. Цялата предва-
рителна документация е разработена 
на доброволни начала (напр. архите-
ктурният план), а строителните работи 
са изпълнени от ромски работници от 
общността. Община Кюстендил осигу-
рява свързване към водопроводната и 
електропреносната мрежа. Разликата 
от първата инициатива е, че собстве-
ността върху земята и къщите този път 
остава във фондация АДРА – България.

 Подходът към настаняването 
на желаещите остава същият – коми-
сия от общността решава кой да бъде 
одобрен.

 Понеже търсенето на по-добри 
жилища и интересът на хората про-
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дължава да расте, АДРА – България, 
продължава да работи по осигурява-
нето на по-добри жилищни условия. 
Така през 2007 г. фондацията построя-
ва още шест къщи, а през 2010 г. – още 
четири, като всички са с всекидневна, 
спалня и баня.

 Така АДРА – България, в сътруд-
ничество с АДРА – Австрия, АДРА – 
Германия, Виенската община, Община 
Кюстендил, доброволци от местната 
общност и от други места в страната 
успя да осигури по-добри жилищни ус-
ловия за 31 ромски семейства. 

 Новите жилища са построени в 
т. нар. „нова част” на квартала. Земята 
и къщите са собственост на фондация 
АДРА – България. Едно от условията 
за настаняване е обитателите да пла-
щат месечен наем от 10 лв. (прибл. пет 
евро). Парите се събират от неформа-
лен домоуправител, избран от двай-
сетте семейства, обитаващи къщите. 
Сумите се използват за поддръжка.

 Това, което е важно в случая, е, 
че след настаняването на семействата 
АДРА – България, продължава работа-
та си с тях за изграждане на умения за 
общуване, повишаване на тяхното об-
разование, знания и информираност в 
различни области: образование, здра-
ве, безопасна среда и др.

 Теренните работници на АДРА 
– България, са в непрекъсната връзка 
с общността и с обитателите на новите 
къщи в частност.

 Оттогава е имало няколко 
случая, когато семейства са били из-
ведени от къщите по решение на об-

щностната комисия. Това са случаи на 
нарушаване на явните или неписани 
правила на общността, напр. продаж-
ба на мебели, криминални деяния, 
нарушаване на спокойствието на ос-
таналите обитатели и др. След отстра-
няването комисията се събира, за да 
избере нови новодомци измежду кан-
дидатите за настаняване. Тук следва 
да припомним, че АДРА е протестант-
ска организация, съблюдаваща много 
строги морални предписания. Повече-
то от ромите в квартал „Изток” и всич-
ки наематели на жилищата на АДРА в 
Кюстендил принадлежат към различ-
ни протестантски деноминации.

 От работата на АДРА могат да 
бъдат изведени следните резултати:

•	 31	 семейства	 в	 момента	 обита-
ват	 и	 поддържат	 съвременни,	
напълно	 обзаведени	 жилища,	
снабдени	с	водопровод,	канали-
зация	 и	 електричество.	 Допъл-
нително	към	 това	АДРА	е	пови-
шила	 тяхната	 информираност	 в	
други	области	на	личностното	и	
общностното	 развитие:	 образо-
вание,	здраве,	гражданска	актив-
ност,	заетост	и	др.;

•	 АДРА	–	България,	е	създала	ефек-
тивно	и	работещо	партньорство	
с	Община	Кюстендил	и	успява	да	
го	поддържа	независимо	от	по-
литическата	ситуация	на	местно	
и	национално	ниво.

 В построените до момента 31 
къщи АДРА е инвестирала около 333 
600 евро, но тази сума не отразява фак-
тически направените разходи пора-
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ди вложения голям обем доброволен 
труд и множеството дарения в натура, 
направени от компании като „Брамак”, 
„Винебергер” и др. 5  

І.1.2.1. Фактори и 
предизвикателства в случая 
АДРА – България, и жилищата в 
Кюстендил

 Видно е, че проблемът с ром-
ските жилища е много чувствителен. 
В тази връзка всички заинтересовани 
участници (институции, НПО, мнозин-
ството – доколкото е възможно) тряб-
ва да бъдат убедени и информирани, 
че подобни инициативи са задължи-
телно предварително условие за из-
бягване на всяка погрешна комуника-
ция и потенциално напрежение между 
институции, общност и НПО.

 За разлика от случая с частни-
те доставчици на услуги критериите за 
даване на достъп до социални жилища 
трудно могат да бъдат основани на ет-
нически признак, когато доставчикът е 
държавата или общината. Ако жилищ-
ните единици са построени в рамките 
на съществуващ ромски квартал, то за 
тях едва ли биха се намерили кандида-
ти не-роми, но направеният за изграж-
дането им разход ще се превърне в 
една пропусната възможност за десе-
грегация. Ако жилищните единици са 
построени извън ромския квартал, то 
тогава за настаняване в тях вероятно 
5 http://www.adra-bg.org/projects/projects-2010/92-adra-
new-houses-for-roma-families, последно посетен на 
30.01.2012. Видеофилмът отразява церемонията по 
откриването на последната група къщи, завършени 
през 2010 г.

ще кандидатстват и други хора, които 
мислят, че отговарят на критериите за 
подбор. Дори и наемателите роми да 
са само една малка част от настане-
ните кандидати, проблемите за отно-
шенията в квартала, съжителството и 
управлението на общата собственост 
ще добият още по-голяма важност. 

 Всички заинтересовани учас-
тници трябва да проявят откритост и 
желание за съдействие, а не съпроти-
ва, тъй като процесът изисква тяхно-
то конкретно и дългосрочно участие. 
Една от препоръките на АДРА – Бълга-
рия, е, че ако изпълнителят на проекта 
не притежава търпение, постоянство, 
умения за посредничество и желание 
да преговаря, то по-добре да не започ-
ва работа по проблема.

 Но построяването на къщи и 
настаняването на хора в тях не е дос-
татъчно. Необходима е непрекъсната 
работа с настанените обитатели, за да 
се повиши тяхното ниво на умения за 
общуване и осведоменост за живота в 
интегрирана среда; хората трябва да 
бъдат насочвани към положително по-
ведение и да им се помага за вземане 
на информирани житейски решения. 
Подобна подкрепа е решаваща – на-
пример когато децата не посещават 
училище или детска градина, или са 
в риск от отпадане от образовател-
ната система, или когато възрастните 
загубят работата си и надеждата да 
намерят работа и в резултат на това 
престанат да търсят активно заетост. 
Стечението на лоши обстоятелства 
лесно може да вкара домакинствата 
в капана на бързо влошаваща се бед-
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ност. Както изтъкна един архитект по 
време на скорошна дискусия върху 
политиките за ромски жилища, основ-
ната причина за влошаване на състоя-
нието на жилищата не е тяхното износ-
ване, а влошаващото се положение на 
техните обитатели. 

 Общността трябва да участва и 
в процеса на вземане на решения, т.е. 
да има споделено чувство за собстве-
ност, като то трябва да е реално, тъй 
като до голяма степен успехът зависи 
от него. Подобен подход ще гарантира 
прозрачността и отчетността на участ-
ващите заинтересовани страни: НПО, 
общини и самата общност.

 Участието на органите за мест-
но самоуправление е от решаващо 
значение. Вярно е, че ако изпълните-
лят притежава необходимите ресур-
си (финансови и човешки), пилотният 
етап може да мине без съдействието 
на местната власт; но нейното участие 
е решаващо за устойчивостта. При по-
мащабните жилищни програми въпро-
сите за собствеността и техническото 
обезпечаване на енергии и услуги като 
водоснабдяване, електроснабдяване, 
медицинска помощ и други изискват 
участието на местните органи за само-
управление.

 Процесът не е бил под официа-
лен мониторинг, тъй като представи-
тел на АДРА е присъствал на обекта 
през цялото време – преди, по време 
и след приключване на строителство-
то и настаняването на новодомци-
те. АДРА е наела теренен работник 
от ромски произход, който живее в 

общността и е много добре познат на 
ромите, както и на обитателите на жи-
лищата и на местните институции. Те-
ренният работник живее постоянно в 
общността, като наблюдава и просле-
дява целия процес и е в непрекъснат 
контакт с всички. В случай на спешност 
той се свързва с централата на АДРА – 
България, общностната комисия или 
съответните органи. Като допълнение 
към това инициативата се следи отбли-
зо и от средствата за осведомяване и 
други НПО, чиито отзиви са предимно 
положителни. Осигуряването на соци-
ални жилища от АДРА е посочено като 
новаторска практика на годината на 
интернет страницата на Фондацията 
за реформа в местното самоуправле-
ние 6.

І.1.2.2. Научени уроци от примера 
на АДРА

•	 Успехът	 е	 възможен	 само	 кога-
то	има	положително	отношение	
и	 участие	 на	 всички	 действащи	
лица:	 общност,	 НПО,	 органи	 за	
местно	самоуправление;

•	 Носителят	на	процеса	трябва	да	
бъде	 достатъчно	 гъвкав,	 за	 да	
преговаря,	 и	 достатъчно	 добър,	
за	 да	 отстои	 позицията	 си	 при	
преговорите.

•	 Наличието	на	финансови	ресур-
си	е	много	важно,	но	сърцевина-
та	 са	 хората,	 които	 изпълняват	
работа	на	терен;

6 http://www.flgr.bg/bg/innovations/?iid=1619, последно 
посетен на 30.01.2012
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•	 Осигуряването	 на	 жилища	 за	
ромите	 не	 трябва	 да	 е	 кратко-
срочен	 механичен	 процес;	 това	
е	сложна	социална	интервенция,	
която	трябва	да	бъде	планирана	
и	 изпълнявана	 в	 дългосрочна	
перспектива.

І.1.2.3. Заключения и препоръки

•	 Въпреки	 че	 на	 други	 места	 оп-
итът	 да	 бъдат	 осъществени	 жи-
лищни	 инициативи	 имаше	 само	
частичен	успех	и	бе	обезсърчи-
телен,	 случаят	 с	 АДРА	 доказва,	
че	осигуряването	на	жилища	 за	
ромите	 може	 да	 бъде	 успешен	
процес,	който	допринася	за	раз-
витието	 на	 цялото	 население.	
Може	дори	да	 бъде	 заявено,	 че	
жилищата	са	една	от	мерките	за	
постигане	на	крайната	цел	–	рав-
нопоставена	интеграция	на	ром-
ското	население.

•	 Осигуряването	 на	 жилища	 не	
трябва	да	се	разглежда	като	ед-
нократен	акт,	а	като	дългосрочен	
процес	 в	 работата	 за	 социално	
развитие,	 който	 включва	 в	 себе	
си	 множество	 елементи.	 Жи-
лищният	въпрос	не	е	технически	
–	той	е	социална	практика,	изис-
кваща	 инвестиции	 в	 капацитета	
на	общността,	а	не	само	изграж-
дане	на	инфраструктура.

•	 Истината	 е,	 че	 НПО	 са	 по-гъв-
кави	 и	 имат	 възможност	 за	 не-
прекъсната	 интервенция	 на	
терен.	 Те	 са	и	видимо	по-добре	

подготвени	 за	 привличане	 на	
представители	от	общността.	Но	
централната	власт	и	органите	за	
местно	самоуправление	са	тези,	
които	отговарят	за	осигуряване-
то	 на	 по-добри	 условия	 на	 жи-
вот.	 Следователно	 те	 трябва	 да	
са	основната	движеща	сила,	сто-
яща	зад	по-мащабните	програми	
за	 социални	жилища,	 които	 мо-
гат	да	подобрят	положението	на	
съществена	част	от	нуждаещото	
се	население.

І.2. ЗАЕТОСТ, САМОНАЕМАНЕ И 
СЪЗДАВАНЕ НА ДОХОДИ

І.2.1. Контекст

 До голяма степен успеваемост-
та във всички области на ромското 
присъединяване зависи от равнището 
на заетост в общността. Коефициентът 
на заетост е значително по-нисък при 
ромите, отколкото сред мнозинство-
то. В България 66% от мъжете са заети, 
при мъжете роми – само 35% 7, което 
означава, че е налице голям потенциал 
за подобряване на съществуващата 
ситуация и даване на съществен при-
нос за осъществяването на поставена-
та националната цел от 76%. В рамките 
на международната инициатива “Десе-
тилетие на ромското включване 2005-
2015 г.” са организирани и проведени 
няколко програми, насочени изцяло 
или обхващащи и роми. Предприетите 

7 Мерки за подобряване на положението на роми-
те – граждани на ЕС, в рамките на Европейския съюз, 
Европейски парламент, 2011, http://www2.lse.ac.uk/
businessAndConsultancy/LSEConsulting/pdf/Roma.pdf.
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мерки могат да се обособят в няколко 
групи:

Субсидирана и временна заетост

 Директната намеса на държав-
ните институции се изразява по два 
начина – чрез субсидиране на нови 
работни места или чрез мерки за за-
пазване на съществуващи. Пример 
за нови работни места специално за 
роми са т. нар. трудови, здравни меди-
атори и помощник-учители. Работната 
заплата е ниска, работата – непрес-
тижна, тъй като тези служители се из-
ползват по-скоро за несвойствени за 
позицията дейности, като разнасяне 
на поща, миене на прозорци и пр. Но 
в субсидираната заетост съществува 
сегмент, предлагащ още по-нискоква-
лифицирана работа, каквато е улич-
ното почистване; а поради ниското си 
образование и квалификация ромите 
получават именно тази работа. За съ-
жаление програмите за заетост в Бъл-
гария все още предлагат много малко 
възможности за обучение и квалифи-
кация.

 През 2009 година беше въве-
дена мярка за запазване на работни 
места – изплащане на допълнителни 
суми към трудовото възнаграждение в 
размер на половината от минималната 
работна заплата на работници и слу-
жители, преминали на непълно работ-
но време в икономическите сектори 
„Индустрия” и „Услуги”.

 Субсидираната заетост има 
своето значимо място за временно 
подпомагане на изпадналите поради 
кризата или поради ниското си обра-

зователно равнище представители 
на ромската общност. Възможността 
за нови (макар и временни) работни 
места в областта на озеленяването, 
почистването, освежаването на пуб-
личните места подпомага и общините 
в дейности, неприоритетни в тежък 
момент на криза.

Обучение, квалификация и 
преквалификация

 Правопропорционална е зави-
симостта между степента на образо-
вание и величината на коефициента 
на заетост. През 2009 г. едва 8.5% от 
лицата с начално и по-ниско образо-
вание имат работа. 8 В рамките на на-
ционална програма за образоване на 
възрастни са проведени курсове за 
ограмотяване и професионално обу-
чение. Открити са и няколко схеми за 
безработни и за повишаване квалифи-
кацията на заети с цел адаптиране към 
повишените изисквания на пазара на 
труда.

 Схема „Аз мога” финансира 
100% от обучението на лица, заети по 
трудово правоотношение на пълен ра-
ботен ден, без значение от сферата им 
на дейност. Получените ваучери мо-
гат да бъдат използвани в избрани от 
ползвателите школи.

 Най-много безработни са 
включени в обучение за придобиване 
или повишаване на професионална-
та квалификация по схема „Развитие”. 
Работните места и обученията за тях 

8 Годишен бюлетин 2010, Агенция по заетостта, 
http://www.az.government.bg/Analyses/Anapro/2010/year/
Godishnik_2010_bul.pdf.
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се заявяват от конкретни работодате-
ли и се реализират чрез предоставяне 
на ваучери на представителите на це-
левите групи. Успешно завършилите 
обучение се включват в субсидирана 
заетост по схемата.

Самонаемане, стартиране на 
бизнес

 За безработни младежи на въз-
раст до 29 години с основно и по-ни-
ско образование е предназначена про-
грамата “Това е моят шанс да намеря 
себе си”. Тя дава възможност на жела-
ещите да усвоят различни занаятчий-
ски умения, за да стартират сами ма-
лък бизнес или да станат част от вече 
съществуващи производства. Тради-
ционните за ромите занаяти – калай-
джийство, копанарство, кошничарство 
и ковачество, – са в криза и доходите 
от тази дейност са твърде ниски и не 
позволяват поддържането на дори 
сносен стандарт на живот (Пампоров: 
2004). Подпомагането на традицион-
ните занаяти обаче е част от опазване 
на културата, историята на общността. 
Заетите в тази област биха могли да 
правят сувенири, неизменна част от 
развитието на туризма. От занаятчий-
ството не бива да се търси моментна 
печалба, а дългосрочен ефект върху 
богатството на българската културата 
и тази на ромите в частност.

Заетост в селското стопанство

 Подпомагане преструктури-
рането на полупазарните стопанства 
(малка част от продукцията се пуска на 
пазара, останалото е за лична консума-
ция) в икономически жизнеспособни и 

пазарно ориентирани земеделски сто-
панства. Много ромски семейства, жи-
веещи в селски райони, се прехранват 
от произведената в собствените малки 
стопанства продукция. Препоръчва се 
обединяването на отделните единици 
в мрежа, за да се използва синергията 
на по-голямата организация.

 Провежданите до момента 
многобройни програмни схеми за уве-
личаване на заетостта покриват незна-
чителна част от крайнонуждаещото 
се от подпомагане ромско население. 
Настъпилата световна икономическа 
криза утежни положението на общ-
ността, тъй като първи бяха съкрате-
ни нискоквалифицираните кадри. И 
към момента главната част от заетите 
роми са в областта на почистването, 
събирането на метални отпадъци и 
дребното селско стопанство. Достъпът 
до останалите области на икономика-
та е силно затруднен. Свидетелствата 
за неравно третиране при интервю за 
работа са многобройни: „Компаниите, 
които предлагат работа, никога не обя-
вяват „Ние не искаме цигани”, но кога-
то те видят, нямаш шанс...” (Свенсон и 
колектив: 2007). В доказателство на 
тази ситуация са и данните, получени 
от представителни извадки от проуч-
вания. 

 Бъдещите мерки за увелича-
ване на заетостта трябва да получат 
изражение в работеща национална 
програма и в проследяване на резул-
татите от проведените обучения и 
мерки с цел по-добро адаптиране към 
нуждите и изискванията на пазара на 
труда. След настъпването на икономи-
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ческата криза през 2009 г. българското 
правителство ограничи силно същест-
вуващите програми за заетост; до мо-
мента свиването е 2/3, като за 2012-а са 
планирани нови ограничения. По този 
начин макроикономическата среда и 
сегашната политика на правителство-
то дават малка надежда, че през след-
ващите няколко години положението 
на ромите ще се подобри.

 По-долу е описана успешна 
практика в областта на микрокредити-
рането и местното развитие в селски-
те ромски общности. Тази практика е 
много важна, тъй като ромското учас-
тие във финансираните от Европей-
ския съюз програми за земеделие е 
много слабо. А земята може наистина 
да бъде източник на доходи както за 
прехрана, така и за изнасяне на про-
дукция на пазара и реализиране на из-
вестна парична печалба.

І.2.2. Програма „Земята – източник 
на доходи”, 1997-2011 г.

Фондация 
„Земята – 
източник 
на доходи” 

I.2.2.1. Обща информация 

 Фондация „Земята – източник 
на доходи” е неправителствена ор-
ганизация със седалище в Пловдив, 
България; основният й фокус е върху 
заетостта, предприемачеството и въз-
можностите за създаване на доходи за 
ромското малцинство. Целта на фон-

дацията е подобряване на живота на 
ромските семейства в селските райони 
чрез постигане на икономическа не-
зависимост, основана на собственост 
върху земята и устойчиво създаване 
на доходи чрез земеделие или бизнес. 
Фондацията работи в няколко малки 
села и градчета в Пловдивския регион; 
не работи в големите градове. 

I.2.2.2. Описание на практиката 

 През четиринайсетгодишния 
период на съществуването си програ-
мата за земята се е развивала и про-
меняла. По време на пилотния етап 
1997-2000 г. програмата е финансирана 
от N.O.V.I.B. (Нидерландия), а учреди-
телите работят с идеи, насочени към 
подпомагането на лица, занимаващи 
се със селскостопанска дейност. 

 Резултатите са смесени. През 
първия етап 2000-2003 г. са разрабо-
тени финансови схеми и е създаден 
револвиращ фонд. През този период 
програмата се изпълнява от Фондация 
С.Е.Г.А. 

 Фондация „Земята – източник 
на доходи” се институционализира и 
става независима НПО, но не прекъс-
ва отношенията си с Фондация С.Е.Г.А. 
Фондацията създава и звено за фи-
нансова подкрепа, регистрирано като 
дружество с ограничена отговорност, 
както и агроинформационен център. 
В периода между 2003 и 2010 г. упра-
вленският екип разглежда научените 
в предходните етапи уроци и взема 
решение да съсредоточи работата си 
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с конкретни общности, вместо да се 
стреми да обхваща голям брой нови. 
Тези дългосрочни упорити и целена-
сочени усилия постепенно започват да 
дават окуражаващи резултати, които 
скоро стават известни на експертите и 
на обществеността. През 2010 г. Фонда-
цията „Америка за България” одобрява 
тригодишна безвъзмездна помощ за 
Фондация „Земята – източник на дохо-
ди”, предназначена за разширяване на 
модела и извън пределите на Пловдив-
ския регион. Към момента фондацията 
току-що е приключила първата година 
от тази програма за разширяване. 

 Едно от основните предизвика-
телства пред фондацията през първи-

те два етапа от съществуването й е под 
каква форма да организира звеното за 
финансова подкрепа. През 2003 г., ко-
гато се сформира като НПО, фондация-
та решава да създаде в своята структу-
ра две отделни организационни звена. 
На база предишен опит решението е, 
че най-подходящата форма за звеното, 
занимаващо се с финансовата подкре-
па, ще бъде дружество с ограничена 
отговорност. 

 Второто и по-видимо звено в 
организацията на фондацията е Агро-
информационният център 9. Центърът 
организира консултации на място, 

9 http://www.agrocentre.info/, последно посетен на 
01.02.2012.

Микро кредит за оперативни разходи
•	 75 семейства
•	 2 села в близост до Пловдив
•	 Смесени резултати

Програма “Земята-източник на доходи ” - еволюция

•	 Финансови схеми за LAND, STA, LTA
•	 Агроинформационен център и 

LAND LLC

•	 Създадена е програмата “Земята-
източник на доходи”

•	 Агроинформационен център
•	 LAND LLC предоставя финансова 

подкрепа

•	 Функционира и извън 
Пловдивски регион 

•	 Финансиране и партньорство с 
“Америка за България”

Пилотна фаза   Първа фаза  Втора фаза   Трета фаза
1997-2000   2000-2003   2003-2010   2010-до момента

Програма “Земята-източник на доходи ” - се разраства, променя и еволюира.
На база на научените уроци, програмата се адаптира и усъвършенства.
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приема погасителни вноски, грижи се 
за формулярите и оформянето на до-
кументацията, организира ежегодни 
обучения и се занимава с всички дреб-
ни „ежедневни” дейности. 

 Програма „Земята – източник 
на доходи” е възприела устойчив дъл-
госрочен подход, който осигурява 
механизми, даващи на ромските се-
мейства възможности за създаване на 
доходи. Фондацията подпомага пред-
приемчивите роми да придобият ма-
териални активи (т.е. земя, трактори, 
търговско оборудване) и да започнат 
свой собствен бизнес. Програмата е 
с фокус върху ромските семейства и 
махали и включва всичко – в смисъл, 
че дребните предприемачи могат да 
получат от едно място и в един пакет 
цялата подкрепа, от която се нуждаят. 
Фондацията помага на ромите да избе-
рат земя, както и да разработят бизнес 
план за малък собствен бизнес в някой 
от другите стопански сектори, разви-
ващи се в селските райони. 

 След това фондацията осигуря-
ва средства за закупуването на земята 
или за първоначално финансиране на 
бизнеса. Отношенията продължават 
чрез предоставянето на обучение и 
делова подкрепа посредством опит-
ни консултанти в областта на селското 
стопанство и бизнеса. Когато ромите 
натрупат опит, фондацията им отпуска 
краткосрочни заеми за закупуването 
на торове, семена или дребно селско-
стопанско оборудване. Тази подкрепа 
бива оказвана в течение на много го-
дини, докато ромските семейства вече 
нямат нужда от помощ или укрепнат 

достатъчно, така че да могат да напус-
нат програмата. Тъй като фондацията 
работи с отделни семейства, създаде-
ните взаимоотношения са много здра-
ви. Те се градят върху силно чувство за 
делова етика, отговорно издължаване 
на заемите, самоусъвършенстване, 
взаимопомощ и, най-важно, изгражда-
не на взаимно доверие и уважение. 

 Когато някои от работещите с 
фондацията семейства преуспеят, те 
вземат за помощници в дейността и 
други роми. Този процес разширява 
въздействието на програмата и внася 
допълнителни подобрения в общност-
та. Когато това се случи, фондацията 
започва работа с местните училища за 
създаване на малки проекти за включ-
ване или работи с местната община, 
опитвайки се да подобри като цяло 
включването на ромите в общността. 
Фондацията работи за приобщаването 
на ромите чрез различни подходи, но 
преди всичко създава силна икономи-
ческа основа, след което започва да я 
надгражда чрез малки инициативи за 
подобряване, свързани с училището и 
местната общност.

Резултатите, които могат да бъдат 
изведени, са:

•	 Фондацията	понастоящем	рабо-
ти	 със	 76	 семейства	 (около	 300	
души)	 в	 11	 обекта,	 където	 про-
грамата	се	изпълнява.	

•	 Участниците	 са	 закупили	 около	
400	 декара	 земя	 и	 обработват	
още	над	300	декара	–	взета	под	
аренда	или	притежавана	отпре-
ди.	
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•	 От	 м.	 май	 2001	 г.	 фондацията	 е	
подкрепила	153	договора	за	съз-
даване	 на	 доходи	 с	 почти	 200	
000	 лв.,	 предназначени	 за	 заку-
пуване	на	земя,	оборудване	или	
за	започване	на	нов	бизнес.	

•	 Изплатени	 са	 над	 сто	 договора	
за	заем.	Нередовните	или	закъс-
нели	плащания	съставляват	при-
близително	15%.	

•	 През	2009	 г.	фондацията	подпо-
могна	 трима	 „млади	 фермери”	
–	 деца	 на	 успешни	 бивши	 учас-
тници	в	програмата,	да	кандидат-
стват	 за	 средства	 от	 фондовете	
на	 Европейския	 съюз	 по	 про-
грамата	за	развитие	на	селските	
райони	в	България,	период	2007-
2013	 г.	 И	 тримата	 кандидати	 са	
одобрени	 за	 финансиране	 с	 50	
000	лв.	(около	25	000	евро).	

І.2.2.3. Фактори и 
предизвикателства за 
реализирането на положителни 
резултати от програмата 

 Налице са множество фактори, 
допринасящи за успеха на програма 
„Земята – източник на доходи”. На пър-
во място успехът се дължи най-вече на 
дългосрочния ангажимент, търпение-
то, усърдието, непрекъснатите кон-
такти, изграждането на взаимоотно-
шения и разбирането за промените в 
общностите, където се изпълнява про-
грамата. По-долу са изброени някои 
от ключовите фактори, припознати от 
фондацията за успешни в програмата 

за създаване на доходи за ромите. 

•	 Подборът	 на	 кандидатите	 е	 ва-
жен	 критерий	 за	 успешния	 ре-
зултат	 и	 за	 устойчивостта.	 При	
правенето	 на	 подбор	 е	 важно	
да	се	намерят	и	подкрепят	лица	
с	 предприемачески	 дух,	 които	
желаят	 да	 поемат	 делови	 риск.	
В	по-късните	етапи,	когато	про-
грамата	 е	 постигнала	 стабил-
ност,	 в	 нея	могат	 да	 се	 включат	
и	по-предпазливи	лица,	които	да	
следват	пионерския	дух	на	оста-
налите.	

•	 От	 значение	 е	 и	 наличието	 на	
подходяща	 селскостопанска	
земя.	За	да	може	програмата	да	
започне,	 трябва	 да	 има	 налич-
на	 селскостопанска	 земя,	 която	
може	да	бъде	закупена	или	взета	
под	аренда,	а	така	също	и	вода.	
Фондацията	 използва	 селското	
стопанство	 като	 стопанска	 база	
за	растеж.	Принципно,	след	като	
малките	 ферми	 веднъж	 зарабо-
тят,	 могат	 да	 бъдат	 отпуснати	 и	
други	малки	търговски	заеми.	

•	 Друг	 ключов	 фактор	 са	 сел-
скостопанските	 култури,	 които	
ще	 се	 отглеждат.	 Зеленчукоп-
роизводството,	 овощарството	
и	 лозарството	 изискват	 много	
по-малки	 площи	 и	 предлагат	
много	 по-добър	 потенциал	 за	
създаване	 на	 доходи,	 отколкото	
големите	 площи,	 използвани	 за	
зърнопроизводство	или	паша	на	
добитък.	

•	 Съществуват	 няколко	 критерия	
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за	 избор	 на	 ромска	 общност,	 с	
която	програмата	да	работи.	Въ-
преки	 че	 програмата	 може	 да	
бъде	успешна	в	множество	мал-
ки	 селски	 общности,	 някои	 от	
тях	притежават	характеристики-
те,	 които	 допринасят	 за	 успеха.	
Поради	това	операторът	на	про-
грамата	трябва	да	разбира	дина-
миката	на	лидерството	в	ромска-
та	общност.	Ако	не	се	влезе	във	
връзка	с	лидерите	на	общността	
и	тяхното	участие	не	бъде	анга-
жирано,	ще	бъде	много	по-труд-
но	да	се	ангажира	интересът	на	
местните	роми	към	програмата.	
Ако	вътре	в	общността	са	нали-
це	няколко	 силни	 конкуриращи	
се	фактора,	това	ще	повлияе	от-
рицателно	върху	успеха	на	про-
грамата.	 Единственият	 начин	 да	
се	 узнае	 това	 е	 чрез	 установя-
ването	на	контакти	вътре	в	ром-
ската	 общност,	 чрез	 които	 НПО	
да	получи	информация	за	поли-
тическата	и	лидерската	ситуация	
в	общността.		

•	 По-добре	е	да	бъде	оказана	под-
крепа	на	множество	малки	ини-
циативи	 (или	проекти),	 отколко-
то	 на	 една	 голяма.	 Фондацията	
желае	да	създаде	колкото	е	въз-
можно	повече	действащи	пред-
приемачи.	 Макар	 че	 не	 всички	
малки	проекти	ще	успеят,	някол-
ко	от	тях	са	по	принцип	успешни.

•	 Необходими	 са	 консултанти	 в	
областта	 на	 селското	 стопан-
ство	 и	 бизнеса,	 които	 да	 бъдат	
на	 разположение	 за	 оказване	

на	 помощ	 чрез	 посещения	 на	
място.	Важно	е	консултантите	да	
имат	желание	да	работят	с	роми	
и	да	предоставят	консултации	на	
място	в	общността.	Тези	консул-
тации	 помагат	 и	 на	 фондацията	
да	забележи	промените	и	потен-
циалните	 проблеми	 с	 участни-
ците	 още	 преди	 възникването	
им.	

•	 Финансовата	подкрепа	 за	 дреб-
ните	 предприемачи	 трябва	 да	
бъде	 осъществявана	 чрез	 кон-
сервативни	 заемни	 практики	
при	стабилен	малък	лихвен	про-
цент,	 който	 да	 не	 се	 променя	
(постоянният	лихвен	процент	на	
програмата	е	6%).	Да	се	създадат	
критерии,	по	които	да	бъдат	одо-
брявани	 кандидатите	 за	 заем,	 в	
които	да	е	включено	посещение	
на	 кандидата	 и	 получаване	 на	
информация	 от	 консултантите	
по	 търговските	и	селскостопан-
ските	 въпроси.	 Въпреки	че	 кан-
дидатът	 изплаща	 заема	 на	 НПО,	
закупуванията	 се	 извършват	
пряко	от	фондацията.	

•	 Чрез	 използването	 на	 земята	
като	 актив	 тя	 се	 превръща	 в	
обезпечение,	 което	 намалява	
рисковете	 за	 фондацията	 през	
погасителния	 период.	 След	 из-
плащането	на	земята	и	прехвър-
лянето	 на	 собствеността	 към	
кандидата	този	актив	става	база	
за	по-нататъшно	разширяване	и	
като	краен	резултат	дава	на	кан-
дидата	 възможност	 да	 заработи	
самостоятелно.		
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•	 Програмата	 осигурява	 интегри-
ран	подход,	включващ	финанси-
ране,	обучение	и	консултации	в	
продължение	 на	 няколко	 годи-
ни.	Това	изгражда	самочувствие	
и	доверие	вътре	в	общността	и	
допринася	за	устойчивостта.

•	 Изборът	 на	 кандидат	 е	 ключов	
компонент	за	успеха	на	програ-
мата,	 затова	 фондацията	 не	 из-
ползва	 стандартна	 процедура.	
Годините	 натрупан	 опит	 играят	
важна	 роля	 за	 окончателния	
подбор,	а	срещите	с	кандидати-
те	в	техните	домове	са	основата	
за	 вземането	 на	 „интуитивно”	
решение.	По-формалните	крите-
рии,	 които	 програмата	 прилага,	
включват:

–	трудов	стаж	–	лицето	работило	
ли	е	преди	и	с	какво	се	е	зани-
мавало;	

–	лицето	 има	 ли	 опит	 със	 сел-
скостопанска	работа	или	земе-
делие.	 Това	може	 да	 е	 било	 и	
през	периода	на	комунизма;	

–	в	момента	лицето	разполага	ли	
със	 земя	 (собствена	 или	 под	
аренда),	която	да	обработва;

–	лицето	 вземало	 ли	 е	 заеми	
преди	и	изплатило	ли	ги	е;

–	разполага	 ли	 със	 сумата	 за	
авансовата	 вноска,	 която	 е	 в	
размер	на	20%;	

–	какво	е	семейното	положение.	
Има	ли	членове	на	семейство-
то,	работещи	в	други	държави	
или	 работещи	 друга	 сезонна	

работа.	 Някой	 от	 членовете	
на	семейството	завършил	ли	е	
гимназия	или	осми	клас;	

–	с	 течение	 на	 работата	 в	 общ-
ността	фондацията	получава	и	
допълнителни	сведения	и	пре-
поръки	 за	 кандидатите,	 които	
живеят	там.	

•	 Организационният	капацитет	на	
НПО	 е	 важен	 фактор.	 Фондаци-
ята	 има	 екип	от	 професионали-
сти	 и	 обучители	 в	 областта	 на	
селското	 стопанство	 и	 бизнеса.	
Фондацията	 има	 и	 служители,	
които	са	работили	за	Министер-
ството	 на	 земеделието	 и	 имат	
поглед	 върху	 нормативната	
уредба.	 Фондацията	 има	 и	 фи-
нансови	мениджъри,	които	сле-
дят	 процеса	 на	 финансова	 под-
крепа.	 Тези	 лица	не	 е	 нужно	 да	
работят	на	пълен	работен	ден.	Те	
могат	да	работят	на	доброволни	
начала	или	на	половин	ден,	спо-
ред	нуждите.	

•	 Всяка	НПО,	работеща	по	програ-
ми	за	създаване	на	източник	на	
доходи,	трябва	да	е	силно	моти-
вирана	за	оказване	на	помощ	на	
ромите.	НПО	трябва	да	е	с	убеж-
дението,	 че	 ромите	 желаят	 да	
работят,	че	могат	да	работят	ка-
чествено	и	че	много	от	тях	при-
тежават	 това,	 което	 фондацията	
нарича	 „вроден	 усет	 за	 бизнес”.	
НПО	 просто	 предоставя	 двига-
теля	и	подкрепата,	за	да	помогне	
на	 ромите	 да	 получат	 стабилна	
заетост.	
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Фондацията проследява напредъка по 
няколко начина:

•	 Първият	 е	 създаването	 на	 под-
робна	 стандартна	 документа-
ция,	 изисквана	 от	 държавата	 за	
всяка	 НПО,	 учредена	 в	 общест-
вена	полза.	Отразяват	се	всички	
покупки,	 заплати	 и	 изпълнени	
работи.	

•	 Фондацията	 представя	 годишен	
доклад	пред	Министерството	на	
правосъдието,	в	който	са	отразе-
ни	всички	годишни	дейности.	

•	 Звеното	 за	 финансова	 подкре-
па,	 което	 е	 част	 от	 фондация-
та,	 представлява	 дружество	 с	
ограничена	отговорност	и	също	
трябва	да	 води	изискуемата	до-
кументация	 за	 краткосрочното	
и	 дългосрочното	 закупуване.	
Погасителните	 вноски	 също	 се	
документират	 и	 отчитат	 според	

нормативната	уредба.

•	 Допълнително	 към	 това	 фон-
дацията	 съставя	 редовно	 оди-
торски	 доклади,	 подписани	 от	
експерт-счетоводител,	 в	 които	
са	отразени	всички	активи	и	па-
сиви	за	съответната	година.	

•	 И	 последно:	 оформят	 се	 доку-
менти	 на	 тримесечие,	 в	 които	
са	 отразени	 всички	 дейности,	 а	
така	също	и	финансови	отчети	за	
всеки	отделен	проект	на	фонда-
цията.	Това	се	извършва	в	съот-
ветствие	с	конкретните	изисква-
ния	за	финансиране	на	проекта.	
Понастоящем	 фондацията	 уп-
равлява	 тригодишна	 програма,	
финансирана	от	фондация	„Аме-
рика	за	България”,	която	има	из-
искване	за	тримесечни	срещи	за	
разглеждане	 на	 всички	 аспекти	
от	състоянието	на	проекта.

 
Икономическа стабилност на семействата  

Човешки капитал Достъп до активи 

Семействата получават 
знания и умения за 
ползване на активи  

Семействата получават 
активи  

Капитал 

• Бизнес умения 
• Доверие 
• Увереност 

 
•  

• Закупуване на дълготрайни 
активи 

• Средства за краткотрайни 
активи 

• Увереност 
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І.2.2.4. Заключения и препоръки 

 Целта на програмата е да даде 
възможност на семейства от малцин-
ството да се превърнат в стабилни 
икономически единици в състояние да 
функционират в обществото и да рабо-
тят успешно в рамките на икономиче-
ската система. За да бъде реализирана 
тази цел, фондацията е съсредоточила 
усилията си върху подобряването на 
„човешкия капитал” чрез предоставя-
нето на знания, умения и непрекъсна-
та подкрепа с цел изграждане на са-
мочувствие и доверие. Същевременно 
фондацията предоставя на семейства-
та финансов капитал за закупуване 
на материални активи и оборудване. 
Именно преходът от познаването на 
човешкия капитал към предоставяне-
то на възможност на семействата да 
използват тези умения и знания със-
тавлява успешната формула за създа-
ване на доходи и за приобщаване на 
семейства от малцинството.

 Изложеният тук кратък пре-
глед на четиринайсетгодишния опит 
на фондацията дава само бегъл поглед 
върху програмата „Земята – източник 
на доходи” и работата й за интеграци-
ята на ромите. Успехът на фондацията 
се гради върху опита, получен от ми-
нали грешки в ранния етап на рабо-
та и научените от тях уроци. Ключов 
компонент за достиженията на фон-
дацията са нейните неуморни усилия, 
всеотдайност и силна мотивация, как-
то и дълбокото убеждение, че ромите 
желаят да работят и могат да работят, 
което е предизвикателство към широ-
ко разпространените предразсъдъци. 

Като част от проектите си за разши-
ряване фондацията разработва шес-
тдневна програма за обучение, която 
да бъде използвана при бъдещи по-
тенциални партньорства. 

 Подобни проекти трябва да 
продължат и занапред, тъй като те са 
един от малкото начини за насърча-
ване на достъпа до развитие за пред-
ставителите на ромската общност в 
ситуацията на пазарна рамка. Но при 
оперативна организация, която не 
предвижда санкции за неетични учас-
тници, финансовите схеми не трябва 
да продължават по-дълго от две до три 
години, освен ако не бъдат предста-
вени надеждни финансови гаранции. 
Дългият процес на кандидатстване по 
такива схеми има демотивиращ ефект 
и в дългосрочен план това не доприна-
ся за преодоляване на сегрегацията на 
ромите.

 Проекти от вида на „Земята – 
източник на доходи” трябва да бъдат 
продължени чрез разкриването на 
нови възможности за достъп до сред-
ства. Изискването за обезпечение и 
собствено участие не може да бъде 
избягнато, но може да бъде направено 
достъпно чрез придобиване на добри 
знания относно бенефициентите, как-
то и чрез управление на потенциални-
те рискове от неизпълнение. Поделя-
нето на риска с бенефициентите (под 
формата на обезпечение и/или собст-
вена вноска) е също инструмент за мо-
тивация, както и здравословен стимул 
за постигането на успех. 

 Според екипа на фондацията 
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продължителността на периода, през 
който се оказва подкрепа, също тряб-
ва да бъде внимателно определен, 
така че бенефициентите да добият са-
мостоятелност и да избягнат капана на 
зависимостта. 

 Накрая трябва да се отбележи, 
че разнообразието също е допринесло 
за успеха на програмата. Започвайки 
със земеделие, програмата след това 
подкрепя и други стопански дейнос-
ти. Разнообразието очевидно е важна 
част от динамиката на създаване на 
поминък в селските райони и подобря-
ването на качеството на живот. С раз-
ширяването на програмата към други 
места дейностите, които не са свър-
зани със селско стопанство, могат да 
получат по-важна роля. Следователно 
независимо от името, което показва 
как програмата е била първоначал-
но замислена, очевидно е, че “Земята 
– източник на доходи” ще продължи 
да се развива като обща дългосрочна 
програма за микрокредитиране със 
своя специфична философия, намери-
ла отражение в процедурите за под-
бор на кандидатите и за решаване на 
проблемите, свързани с рисковете при 
кредитиране.  

І.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

І.3.1. Контекст

 Краткосрочните и дългосроч-
ните политики на България в облас-
тта на здравеопазването са базирани 
на „Национална здравна стратегия 
2008-2013” и План за действие към 
стратегията, разработени от Минис-
терството на здравеопазването и 
одобрени от правителството (в про-
дължение на Националната здравна 
стратегия „По-добро здраве за по-до-
бро бъдеще на България 2001-2010” и 
План за действие 2001-2006).

 Здравната стратегия по отно-
шение на лица в неравностойно по-
ложение от етническите малцинства 
(2005-2015) е неразделна част от На-
ционалната здравна стратегия, която е 
насочена към осигуряването на по-до-
бро здраве на населението в България. 
Истината е, че Националната здравна 
стратегия – документ с висок приори-
тет – не разглежда по същество въпро-
сите, касаещи здравната интеграция 
на ромите, и не включва нито един от 
важните елементи, съдържащи се в 
Здравната стратегия за лицата в нерав-
ностойно положение, принадлежащи 
към етническите малцинства. Липсата 
на т. нар. „включване”, т.е. включването 
на въпроси, касаещи здравната инте-
грация на ромите, в общата стратегия 
за здравеопазване, е показателна за 
ниското ниво на политическа готов-
ност за изпълнение на политиките за 
интеграция (Колев и колектив: 2010).

 Здравното състояние на хората 
в неравностойно положение, принад-
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лежащи към етническите малцинства, 
включително ромите, се характери-
зира с по-висока степен на заболева-
емост, по-ниска продължителност на 
живота и по-висока смъртност, осо-
бено при децата. Това е резултат от 
нездравословен начин на живот и по-
тресаваща бедност. Сред ромите бед-
ността е десет пъти по-разпростране-
на, отколкото сред българите. Лошите 
жилищни условия в ромските кварта-
ли, липсата на основна инфраструкту-
ра като водоснабдяване и канализация 
са причини за избухването на епиде-
мии от заразни болести, резултат от 
липсата на хигиена. Обхващането на 
ромските деца в схемите на плановите 
имунизации е значително по-лошо, от-
колкото при българските деца.

 Здравната ситуация в ромска-
та общност непрекъснато се влошава. 
Основните проблеми са:

•	 Висок	 процент	 на	 лицата	 без	
здравни	осигуровки	10.

•	 Липса	 на	 пакети	 от	 минимални	
здравни	 услуги	 за	 лицата	 без	
здравни	осигуровки.

•	 Продължаващи	проблеми	с	назна-
чението	на	здравни	медиатори.

•	 Липса	на	дейности	за	профилак-
тика	на	здравето.

•	 Липса	 на	 индивидуален	 подход	
към	заболелите.

•	 Липса	 на	 здравна	 информира-
ност	сред	ромските	жени.

10 За подробна справка относно профила на лицата в 
България без здравна осигуровка виж (Маркова и колек-
тив: 2009).

 През последните години сис-
темата на здравеопазване създаде и 
въведе модел на задължителни здрав-
ни осигуровки. Създаден е Национал-
ният осигурителен институт (НОИ) и 
финансирането на здравеопазването 
е поделено между института и Минис-
терството на здравеопазването (МЗ). 
Планът е МЗ постепенно да се отте-
гли от финансирането на здравеопаз-
ването и то да се покрива изцяло от 
здравноосигурителните вноски. След 
оттеглянето си МЗ ще финансира само 
специфични национални програми, на-
пример за скрининг и профилактика.

 Моделът на здравно осигуря-
ване, въведен в България чрез Закона 
за здравното осигуряване, включва 
два вида здравно осигуряване: задъл-
жително и доброволно. 

 Вноските по задължително-
то здравно осигуряване се поделят 
между работника и работодателя/
държавата и представляват процент 
от определен доход, както е в повече-
то европейски страни. Плащането за 
медицински услуги се урежда пряко 
между застрахователя и доставчика на 
услугата.

 Задължителното осигуряване 
се извършва чрез системата на НОИ 
в 28 регионални клона в страната 
(Районни здравноосигурителни каси 
– РЗОК), съответстващо на админи-
стративното деление на страната на 
области.

 За всички лица със задължи-
телни здравни осигуровки Законът 
за здравното осигуряване въвежда 



36

ПРЕГЛЕД НА ДОБРИ ПРАКТИКИ С ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА РОМСКО ВКЛЮЧВАНЕ

основен пакет медицинска помощ, 
гарантиран от бюджета на НОИ. Обхва-
тът и обемът на основния пакет са оп-
ределени в Наредба 32 на министъра 
на здравеопазването.

 НОИ заплаща изцяло или час-
тично за предоставянето на следните 
видове медицинска помощ: медицин-
ски и стоматологични дейности за 
превенция и ранна диагностика на за-
болявания; извънболнична и болнична 
помощ за диагностика и лечение на за-
боляване; медицинска рехабилитация; 
спешна медицинска помощ; медицин-
ска грижа по време на бременност, 
раждане и майчинство; стоматологич-
на грижа и зъботехническа изработка; 
лекарства за домашно лечение; меди-
цински помощни средства и диетични 
храни; медицинска експертиза за оп-
ределяне на трудоспособност.

 Според закона за здравеопаз-
ването основният пакет медицинска 
помощ е гарантиран от бюджета на 
НОИ за всички лица със здравни оси-
гуровки.

 Предоставянето на достъп до 
системата за здравеопазване за лицата 
със задължително здравно осигурява-
не е делегирано на общопрактикува-
щите лекари. Всяко лице със здравна 
осигуровка има право два пъти в годи-
ната да избере свой общопрактикуващ 
лекар или да го смени с друг.

 Достъпът до специализирана 
извънболнична грижа и диагностични 
изследвания е ограничен в кабинета 
на общопрактикуващия лекар посред-
ством прилагането на регулиращи 

стандарти, въведени от НОИ, които 
включват ограничен брой медицин-
ски направления за насочване на 
пациента към специалисти, както 
и определена сума за лабораторни/
медицински изследвания. 

 При извънболничната помощ 
също се прилагат определени стандар-
ти за регулиране. Те включват броя на 
отчетените медицински прегледи 
и броя на диспансеризираните слу-
чаи. Специалистите разполагат с опре-
делен брой направления за насочване 
на пациента към друг специалист, как-
то и с определена сума за лабораторни 
изследвания, разпределени по триме-
сечни периоди, както и за силно спе-
циализирани дейности. 

 Имунизациите и профилак-
тичните прегледи са задължение на 
общопрактикуващия лекар. Общо-
практикуващият лекар на свой ред 
сключва договори с други доставчици 
на медицинска помощ, обикновено 
специалисти по неотложна помощ, за 
осигуряването на спешна помощ за 
пациентите на общопрактикуващия 
лекар.

 Достъпът до болнична помощ 
се осъществява чрез направления, 
издавани на всички нива на извън-
болнична грижа, а пациентът избира 
болница на територията на страната с 
условието болницата да има подписан 
договор с РЗОК.

 Плащането за здравни услу-
ги се регулира от Националния рам-
ков договор, който определя обема и 
цената на здравните услуги. 
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 Достъпът до специализирана 
извънболнична помощ и диагности-
ка е ограничен, от една страна, пора-
ди ограничения брой направления, 
насочващи пациента за преглед от 
специалист, а от друга страна, НОИ не 
поема заплащането на скъпите кон-
сумативи, използвани в болничното 
лечение. В тази ситуация образцови-
те редовни платци на здравнооси-
гурителни вноски са принудени да 
плащат допълнително, за да бъдат 
прегледани от специалист, което е 
явен пример за ограничен достъп до 
медицинска помощ. 

 Следващите промени, внесе-
ни в Закона за здравното осигуряване 
през 2003 и 2004 г., дадоха възможност 
за разсрочено плащане на вноските 
по задължителната здравна оси-
гуровка, като лицата, пребивавали 
в чужбина повече от 183 дни в една 
година, могат да бъдат освободе-
ни от задължението за плащане на 
здравни осигуровки след предвари-
телно уведомление до Националната 
агенция по приходите. 

 Според последните промени 
здравноосигурителният статус се оп-
ределя на база платените вноски за по-
следните 36 месеца; нередовно плаща-
не е налице, когато не са платени три 
или повече вноски, както и в случаите 
на неплатени вноски за минали пери-
оди – чл. 109 от Закона за здравното 
осигуряване.

 Три са основните предвидени 
мерки, чрез които държавата осигуря-
ва социална защита на лицата в нерав-

ностойно положение по отношение на 
техния достъп до здравни грижи:

•	 Покриване	 на	 здравната	 осигу-
ровка	 за	 лица	 в	 неравностойно	
положение.

•	 Изплащане	на	целева	помощ	 за	
предоставено	 болнично	 лече-
ние.

•	 Предоставяне	 на	 помощ	 при	
раждане	 за	 жени	 без	 здравни	
осигуровки.

 С промените, въведени в За-
кона за здравното осигуряване в сила 
от 01.01.2003 г., Агенцията за социално 
подпомагане чрез нейните територи-
ални поделения превежда средства, 
предназначени за здравно осигурява-
не на лица в неравностойно социално 
положение, които са без или с прекъс-
нати здравноосигурителни права.

 Според предвиденото в чл. 40, 
ал. 3, т. 5 и т. 9 от Закона за социално-
то осигуряване следните групи лица 
се осигуряват от националния бюджет 
чрез дирекциите за социално подпо-
магане по техния постоянен адрес, ако 
тези лица не са осигурени на друго ос-
нование: 

•	 Ако	 отговарят	 на	 условията	 за	
получаване	 на	 месечни	 соци-
ални	 помощи	и	 целеви	 помощи	
за	 отопление	 по	 процедурата,	
предвидена	в	Закона	за	социално	
подпомагане,	ако	тези	лица	не	са	
осигурени	 на	 друго	 основание;	
в	 групата	са	включени	и	лицата,	
настанени	в	специализирани	ин-
ституции	за	социални	грижи.
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•	 Родители,	 осиновители	 или	 съ-
прузи,	 полагащи	 грижи	 за	 лица	
със	 загубена	 трудоспособност	
над	90%,	нуждаещи	се	от	непре-
късната	помощ.

 Видно от тези наредби е, че 
достъпът до медицинска грижа за бе-
дните е обвързан с тяхното одобрява-
не по една или повече от програмите 
за средния месечен доход. Тези про-
грами са силно ограничаващи. Така на-
пример месечните социални помощи 
обхващат едва 3% от населението. Кое-
то означава, че да бъдеш беден в Бъл-
гария е свързано с много голям риск 
да бъдеш изключен от здравноосигу-
рителната система. 

 Дирекциите за социално под-
помагане изготвят ежемесечно и пред-
ставят на националните поделения на 
НОИ списъци на лицата, които по сила-
та на чл. 9 от Наредбата за прилагане 
на Закона за социално подпомагане 
получават месечни социални помощи 
за подпомагане, целеви помощи за 
отопление, помощи за лица без здрав-
но осигуряване, настанени в специали-
зирани институции за социални грижи, 
помощи за родители, осиновители и 
съпрузи, полагащи грижи за лица със 
загубена трудоспособност над 90%, 
нуждаещи се от непрекъсната помощ. 

 Българските граждани, които 
отговарят на всички от изброените по-
долу критерии, могат да получат целе-
ви помощи за заплащане на болнична 
грижа за диагностика и лечение, пре-
доставена в медицинско заведение 
(Наредба №17 от 31.01.2007 г. на Минис-
терския съвет): 

•	 не	са	здравно	осигурени	при	ус-
ловията	и	реда,	предвидени	в	За-
кона	за	здравното	осигуряване;

•	 нямат	доходи;

•	 нямат	вземания,	депозитни	смет-
ки,	дялови	участия	и	ценни	кни-
жа	на	обща	стойност	над	500	лв.;

•	 не	 притежават	 недвижимо	 или	
движимо	имущество,	което	може	
да	 стане	 източник	 на	 доходи,	 с	
изключение	на	предмети,	служе-
щи	на	 лицето	 за	обичайни	еже-
дневни	нужди;

•	 не	са	сключили	договор	за	дава-
не	на	имущество	под	формата	на	
възнаграждение	 срещу	 предос-
тавена	им	подкрепа	и/или	грижа;

•	 не	са	прехвърлили	през	послед-
ните	 пет	 години	 (изменено на 
1 година)	 жилищен	 или	 вакан-
ционен	имот	и/или	дялове	от	съ-
щите	срещу	заплащане;	

•	 през	 последните	 пет	 години	 не	
са	 прехвърлили	 собствеността	
върху	 жилищен	 или	 ваканцио-
нен	имот	или	дялове	от	същите	
чрез	договор	за	дарение;

•	 не	 са	 пътували	 в	 чужбина	 за	
собствена	 сметка	 през	 послед-
ните	12	месеца	освен	за	лечение	
на	 медицинско	 състояние	 (от-
менен).

 Както може да се види от спи-
съка на критериите, условията за по-
лучаване на целеви помощи са силно 
ограничаващи, което води до отхвър-
ляне на голяма част от кандидатите. 
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 Помощ за родилки без здравно 
осигуряване се предоставя по сила-
та на наредба на Министерството на 
здравеопазването – Наредба №26 от 
14.06.2007 г. Обемът на медицинските 
услуги, свързани с помощта при раж-
дане за жени без здравно осигуряване, 
включва услугите, посочени в клинич-
на пътека №141 „Раждане, независимо 
от срока на бременността, предле-
жанието на плода и начина на родо-
разрешение”. Тази наредба е в сила от 
01.01.2007 г. и дейностите по тази пъте-
ка, предназначени за жени без здравни 
осигуровки, се финансират от държав-
ния бюджет чрез НОИ. Тази наредба 
не предвижда средства за просле-
дяване на бременността.

 Новородените бебета и деца 
до 18-годишна възраст имат право 
на безплатна медицинска помощ 
без оглед на това дали техните ро-
дители са здравно осигурени.

 Анализът на отчетните данни 
за миналия период показва, че над по-
ловината от одобрените молби за це-
леви помощи са били за заплащане на 
болнична грижа по клиничната пътека 
за раждане на дете.

 От предоставените данни ста-
ва ясно, че системата за социална за-
щита на лицата в неравностойно соци-
ално положение, без оглед на тяхното 
здравно осигуряване, не покрива нуж-
дите от медицинска помощ на отдел-
ните групи в трите основни насоки, в 
които системата работи.

 Според проведеното социо-
логическо проучване 57.7% от лицата 

без здравни осигуровки посочват без-
работицата като основна причина за 
липсата на здравна осигуровка, докато 
12.9% посочват финансови затрудне-
ния. Тези лица не покриват критерии-
те за получаване на месечни социални 
помощи и целеви помощи за отопле-
ние, следователно те не могат да бъдат 
одобрени за здравно осигуряване от 
централния бюджет.

 Тази група лица без здравни 
осигуровки може да разчита на две 
мрежи за социално осигуряване: 
едната е за отпускане на целева помощ 
за болнично лечение, а втората – за 
осигуряване на помощ при раждане за 
жени без здравно осигуряване. За да 
бъде получена помощ за болнично ле-
чение, лицата без здравни осигуровки 
трябва да отговарят на специални изи-
сквания. Предоставената от Агенцията 
за социално подпомагане информация 
показва, че на основание приложени-
те критерии за допустимост, посочени 
по-горе, целева помощ за болнично 
лечение е отказана на 50% от кан-
дидатствалите за нея през 2006 г., на 
37.4% от кандидатствалите през 2007 
г. и на 39.1% от кандидатствалите през 
2008 г. 

 Това означава, че тези лица 
са били лишени от болнична помощ 
дори когато същата е била необходи-
ма в случай на сериозно заболяване. 
Лицата без здравни осигуровки, при-
надлежащи към групите, определящи 
себе си като безработни или в трудно 
финансово положение, са на практика 
лишени от достъп до всички нива на 
извънболничната медицинска помощ 
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с изключение на неотложната меди-
цинска помощ.

 Изграждането на система за 
социална защита на лицата в нерав-
ностойно социално положение трябва 
да се основава на конституционните 
текстове, признаващи здравното оси-
гуряване за право, а не задължение на 
българските граждани. 

 Дори и силно ограничител-
ните критерии за отпускане на ме-
сечни социални помощи и целеви 
помощи за отопление, разпределя-
ни по реда, предвиден в Закона за 
социалното подпомагане, остават 
неприложими към осигуряването 
на услуги по здравеопазване. Така 
към бедните без здравно осигуря-
ване се прилагат дори още по-огра-
ничителни изисквания.

 Решаването на проблема със 
здравното осигуряване на лицата в 
неравностойно социално положе-
ние е задължение на държавата и той 
трябва да бъде подходящо решен, 
макар и не под формата на социално 
подпомагане в случай на възникнала 
необходимост от медицинска помощ, 
а по-скоро чрез плащане на вноските 
към здравноосигурителната система. 
За тази цел сегашните изисквания към 
средния месечен доход трябва да бъ-
дат преразгледани, така че в системата 
да бъдат включени поне лицата с най-
нисък доход, много от които са роми.

 Необходимо е да бъде изгра-
дена независима система за здравно 
осигуряване на тези граждани, която 
да отчита техните възможности за ре-

довно плащане на здравноосигурител-
ни вноски, като тази система трябва да 
предоставя и гъвкави механизми за 
бързо включване, когато едно лице не 
е в състояние да плаща здравноосигу-
рителните си вноски. 

 Системата за защита на лицата 
в неравностойно социално положение 
превръща неотложната медицинска 
помощ в единствената здравна по-
мощ, достъпна за значителен дял от 
гражданите, спадащи към тези уязви-
ми групи. Необходимо е основно пре-
разглеждане на системата за здравно 
осигуряване по отношение на тези 
лица и това трябва да бъде извърше-
но в съответствие с конституционните 
текстове (Киров и колектив: 2008).

І.3.2. Здравни медиатори

I.3.2.1. Обща информация 

 Въвеждането на длъжността 
„здравен медиатор” в ромската общ-
ност може да бъде посочено като 
добра практика в областта на здра-
веопазването. Практиката е нова за 
България, макар да е с дългогодиш-
на история в европейски страни като 
Франция, Испания и Румъния. Функци-
ята на здравния медиатор в ромската 
общност е да бъде посредник между 
най-бедните ромски общности и сис-
темите за здравеопазване и социални 
услуги. 

 Моделът на здравния медиа-
тор е вече с десетгодишна история и 
е признат за една от най-успешните 
практики в осигуряването на достъп 
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до здравни услуги за малцинствата. 
При създаването на модела на здрав-
ния медиатор в България е използван 
опитът на румънската НПО “Романи 
Крис”, на румънското министерство на 
здравеопазването и Института за об-
ществено здраве на Нидерландия.

I.3.2.2. Описание на практиката 

 Основните цели на медиа-
торската програма са:

•	 Преодоляване	на	културните	ба-
риери	в	общуването	между	ром-
ските	 общности	 и	 медицинския	
персонал.	

•	 Преодоляване	 на	 съществува-
щите	 дискриминационни	 нагла-
си	 в	 здравното	 обслужване	 на	
ромите.

•	 Оптимизиране	 на	 изпълнява-
ните	 сред	 ромското	 население	
програми	за	превенция.

•	 Здравно	 образование	 на	 роми-
те	и	 активна	 социална	работа	 в	
общността.	

•	 Активна	 социална	работа	 с	 уяз-
вимите	ромски	групи.

 Първоначално моделът е въве-
ден от Фондация „Здравни проблеми 
на малцинствата” (ФЗПМ), а по-късно 
се превръща в държавна политика, 
изпълнявана от Министерството на 
здравеопазването и Националния съ-
вет за сътрудничество по етническите 
и демографските въпроси 11. 

11 Понастоящем преименуван на Национален съвет за 
сътрудничество по етническите и интеграционните 
въпроси.

 В България моделът „здравен 
медиатор” е въведен през 2001 г. от 
екипа на Фондация „Здравни пробле-
ми на малцинствата” (ФЗПМ) като част 
от пилотен проект, по който в кв. „Из-
ток” – Кюстендил, са обучени първите 
петима здравни медиатори. 

 2003-2007 г. – Фондация „Здрав-
ни проблеми на малцинствата” създа-
ва първите конспекти за обучение на 
здравни медиатори (www. emhpf.org). 
ФЗПМ отговаря за обучението на здрав-
ните медиатори през периода на изпъл-
нение на проекта в частта му, касаеща 
обучението на здравните медиатори. 

 Следните проекти имат клю-
чова роля за обучението на здравните 
медиатори (ЗМ):

•	 2003-2004	 –	 Програма	 ФАР	
2001,	консорциум	ИОО	–	София,	
ФЗПМ,	българската	Асоциация	за	
семейно	 планиране,	 фондация	
„Дайвърсити”;	

•	 2005-2007	 –	 Фондация	 ЕСИП,	
ФЗПМ,	 програма	 МАТРА	 на	 Ми-
нистерството	 на	 външните	 ра-
боти	 на	 Кралство	 Нидерландия,	
действаща	в	селските	райони	на	
пет	 области	 –	 Монтана,	 Ямбол,	
Русе,	Разград,	Благоевград;

•	 2006	 –	 Фондация	 „Инициатива	
за	 здраве”	 и	 „Ромска	 здравна	
фондация”	 –	 Сливен,	 по	 евро-
пейски	 проект;	 обучителният	
компонент	 на	 МЗ	 се	 изпълнява	
от	ФЗПМ;

•	 2006-2007	–	ФАР	2003,	Център	за	
социални	практики.
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 2007 – Планът за обучение по 
програмата за здравните медиатори е 
одобрен от Министерството на здра-
веопазването и от Националния съвет 
за сътрудничество по етническите и 
демографските въпроси по проекта на 
ФАР Europeaid/121330/D/SV/BG – „Об-
разователна и медицинска интеграция 
на уязвими малцинствени групи със 
специален фокус върху ромите – ком-
понент 03: Здраве.

 Всички здравни медиатори са 
обучени по единен план, одобрен от 
Министерството на здравеопазването. 
Обучението е финансирано по различ-
ни програми и проекти. Общият брой 
на обучените през периода 2001-2010 г. 
е 178. През 2010 и 2011 г. официално на-
значените здравни медиатори са 105. 
Около 15 от тях фактически не работят 
поради различни причини. През 2011 г. 
здравни медиатори са назначени в 57 
български общини. 

Финансиране на програмата 
„Здравен медиатор”

 Към края на 2005 г. Министер-
ството на труда и социалната политика 
(МТСП) проявява интерес към длъж-
ността медиатор. През 2005 г. само 
обучените здравни медиатори от Дуп-
ница и Добрич са назначени по про-
грамата „От социално подпомагане 
към заетост”, а през 2006 г. по същата 
програма са назначени още 13 здравни 
медиатори. През периода 2003-2007 г. 
за цялата страна по различни проекти 
и програми са обучени над 100 здрав-
ни медиатори. 

 От началото на 2007 г. здравни-
те медиатори се назначават в общини-

те чрез делегирани бюджети. Въпреки 
това постижение обаче се оказва, че 
всяка година бюджетът за заплати на 
здравните медиатори трябва да бъде 
договарян и одобряван от държавата 
(Министерство на здравеопазването 
и Министерство на финансите). През 
годините трудностите са много: здрав-
ните медиатори не са назначавани на-
време, чакат с месеци, за да започнат 
работа, делегираният бюджет се бави. 
Подкрепяни от неправителствени ор-
ганизации и граждани, застанали зад 
идеята професията „здравен медиа-
тор” да бъде институционализирана, 
представителите на Мрежата на здрав-
ните медиатори провеждат работни 
срещи с представители на институции-
те, изпращат писма до министър-пред-
седателя и до ресорните министри. 

 В един от критичните за про-
фесията „здравен медиатор” периоди 
(2009) представител от Национална-
та мрежа на здравните медиатори 
(НМЗМ) е изпратен в Брюксел. Про-
ведена е среща с представителя от 
Европейската комисия – г-н Едуардо 
Фернандес-Зинке, член на кабинета 
на комисар Андрула Василиу, отгова-
рящ за здравето. Срещата е уредена 
след писмо, адресирано до комисар 
Василиу, в което накратко е описано 
положението с професията „здравен 
медиатор” в България. В писмото са по-
сочени големият брой трудности във 
връзка с институционализацията на 
професията – проблеми с ежегодното 
одобряване на делегираните бюджети, 
липсата на служител в Министерство-
то на здравеопазването, отговарящ за 
медиаторската програма, затруднен 
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процес за подбор и обучение на нови 
здравни медиатори.

 През 2010 и 2011 г. необходи-
мият минимален бюджет е осигурен и 
програмата за здравните медиатори е 
по-устойчива спрямо 2008-2009 г., кое-
то означава, че услугата може да бъде 
предоставяна без прекъсвания и сри-
вове. Делегираният бюджет се получа-
ва навреме (през януари всяка година). 
Понастоящем (март 2011 г.) Мрежата 
на здравните медиатори има дори и 
обещанието на Цветан Цветанов (ви-
цепремиер и председател на Нацио-
налния съвет за сътрудничество по 

Година Брой назначени ЗМ Бюджетът за заплати на ЗМ се осигурява от:

2005 6 ЗМ (2 общини) Програма „От социални помощи към осигуряване на 
заетост”, Министерство на труда и социалната политика

2006 13 (3 общини) Програма „От социални помощи към осигуряване на 
заетост”, Министерство на труда и социалната политика

2007 57 ЗМ (24 общини) Министерство на финансите, делегиран бюджет

2008 111 (55 общини) Министерство на финансите, делегиран бюджет

2009 105 (55 общини) Министерство на финансите, делегиран бюджет

2010 105 (55 общини) Министерство на финансите, делегиран бюджет

2011 105 (57 общини) Министерство на финансите, делегиран бюджет

етническите и демографските въпроси 
към Министерския съвет), че бюдже-
тът за 2012 г. е осигурен.

Брой на медиаторите

 За периода 2003-2007 г. по раз-
лични програми и проекти в страната 
са обучени над 100 здравни медиато-
ри. През 2008 г. в Медицинския колеж в 
Пловдив са обучени нови 19 медиато-
ри. Те са подбрани от общини, в които 
към момента липсват обучени здравни 
медиатори, като кметовете на тези об-
щини поемат разходите по обучение-
то. 

 През 2011 г. има 105 здравни медиатори, назначени в 57 общини (Бълга-
рия има 264 общини) в 20 области (от общо 28).

 Кой осигурява и води обучението на медиаторите роми?
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 Здравни медиатори могат да 
бъдат обучавани в два сертифицирани 
медицински колежа – в Пловдив и Вра-
ца. 

 Колежите са част от Медицин-
ски университет – София, и Медицин-
ски университет – Пловдив.

 Професията „здравен меди-
атор” е официално призната от На-
ционалната класификация на про-
фесиите и длъжностите в България 
в следната група: единична група 
3222: здравни инспектори; 

код на позицията: 3222-3002; 
име на длъжността: здравен медиатор

Година

Брой 
обучени 
здравни 
медиатори

Организации, 
обучили здравните 
медиатори

Официално 
удостоверение за 
преминато обучение 
за ЗМ/обучението е 
предоставено от:

2001 5 Фондация „Здравни проблеми на 
малцинствата” (ФЗПМ), работеща в кв. 
„Изток”, Кюстендил

2003-
2004

51 Програма ФАР 2001, обучавани от 15 града 
в България;
Консорциум ИОО – София, ФЗПМ, 
българската Асоциация за семейно 
планиране, Фондация „Дайвърсити” 

Министерство на 
здравеопазването

2005 16 Фондация ЕСИП, ФЗПМ, програма МАТРА 
на Министерството на външните работи 
на Кралство Нидерландия, действаща в 
селските райони на пет области – Монтана, 
Ямбол, Русе, Разград, Благоевград

Министерство на 
здравеопазването

2006 17 Обучени ЗМ от Варна, Сливен, Стара Загора, 
София, „Инициатива за здраве” – София, 
и „Ромска здравна фондация” – Сливен, 
по европейски проект, финансиран от 
„Секретариадо Генерал Гитано”

Министерство на 
здравеопазването

2007 45 Програма ФАР 2003, обучени в медицински 
колежи във Враца и Пловдив

Медицински колеж – 
Пловдив

2008 19 Обучени в Медицински колеж – Пловдив, 
обучението е платено от общините

Медицински колеж – 
Пловдив

2010 25 Обучени в Медицински колеж – Пловдив, 
обучението е платено от общините

Медицински колеж – 
Пловдив
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 Моделът „здравен медиа-
тор” е уникален и успешен за Бълга-
рия, защото: 

•	 за	 първи	 път	 в	 България	 е	 ин-
ституционализирана	 професия,	
допринасяща	пряко	за	подобря-
ване	 на	 достъпа	 на	 уязвимите	
групи	 (и	 по-конкретно	 ромите)	
до	здравни	и	социални	услуги;

•	 въвеждането	 на	 новата	 профе-
сия	допринася	за	преодоляване	
на	 културните	 бариери	 в	 общу-
ването	между	ромското	населе-
ние	 и	 медицинския	 персонал,	
както	и	на	съществуващите	мест-
ни	 дискриминационни	 нагласи	
от	 страна	 на	 здравните	 служби	
спрямо	ромите;	

•	 здравните	медиатори	са	незаме-
ними	за	оптимизираното	изпъл-
нение	сред	ромското	население	
на	програми	за	превенция;	

•	 здравните	 медиатори	 въвеждат	
практики	 за	 здравно	 образова-
ние	на	ромите	 и	 за	 активна	 со-
циална	работа	в	общността.	

 Българският модел „здравен 
медиатор” вече е предизвикал интерес 
в съседни страни – Македония и Сър-
бия. През 2010 г. обучители на здравни 
медиатори от България са поканени 
да посетят Македония, за да участват 
в обучение за държавни институции и 
НПО, на което е представен български-
ят модел. 

I.3.2.3. Постигнати резултати

 2010 г. е най-успешната година 
за здравните медиатори и за Мрежата 
на здравните медиатори в България. 

 Благодарение на усилията на 
дирекция „Етнически и демографски 
въпроси” към Министерския съвет, на 
общините и на други заинтересовани 
участници за първи път делегира-
ният бюджет е получен навреме и 
здравните медиатори започват ра-
бота навреме, без възникване на 
проблеми поради забавени плаща-
ния. През 2011 г. делегираният бюджет 
също е получен навреме.

 През 2011 г. за пети пореден 
път програмата получава финансова 
подкрепа от държавата. НССЕДВ, Ми-
нистерството на здравеопазването и 
Националната мрежа на здравните ме-
диатори се договарят броят на здрав-
ните медиатори да бъде увеличен от 
105 на 130 през 2012 г. Това ще съдейст-
ва за разрастването на програмата и в 
други райони и общини, където до мо-
мента е нямало здравни медиатори.

 Национална мрежа на здрав-
ните медиатори – www.zdraven-
mediator.net 

 Идеята за създаване на мрежа 
на здравните медиатори се развива 
през годините и става факт в момен-
та, когато в 24 общини в страната са 
назначени първите 57 здравни медиа-
тори. През февруари 2007 г. се провеж-
дат две срещи с участието на над 50 
здравни медиатори; на срещите се об-
съждат конкретните цели и задачи на 
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националната мрежа, нейната органи-
зационна структура и представител-
ство. Асоциация „Национална мрежа 
на здравните медиатори” е създадена 
на 27 април 2007 г. в София. Основатели 
на мрежата са здравни медиатори, ле-
кари (специалисти и общопрактикува-
щи лекари), медицински сестри, обучи-
тели на здравни медиатори, експерти 
по интеграционни политики, експерти 
и специалисти в областта на обществе-
ното здравеопазване, последователи 
и граждани, подкрепящи въвеждането 
на длъжността здравен медиатор като 
част от системата на общественото 
здравеопазване в България. 

 Мрежата на здравните меди-
атори, която работи за подобрява-
не на достъпа до здравеопазване, е 
най-голямата ромска организация 
в България. Над 80 от членовете на 
мрежата са роми и те работят всеки 
ден в техните ромски квартали (ма-
хали), села и другаде.

 Други постижения на про-
грамата за здравна медиация са: 

•	 увеличен	брой	на	имунизирани-
те	и	реимунизираните	сред	ром-
ската	общност;	

•	 превенция	 на	 ранните	 ражда-
ния:	здравните	медиатори	дават	
информация	 по	 въпросите	 на	
контрацепцията	 (презервативи,	
противозачатъчни	спирали);

•	 подобрен	 достъп	 до	 първична	
и	 специализирана	 медицинска	
помощ;

•	 подобрено	 изпълнение	 на	 на-

ционалните	 здравни	 програми,	
насочени	 към	майчина	и	детска	
грижа;

•	 информационни	кампании	с	фо-
кус	 върху	 различни	 заболява-
ния	съобразно	особеностите	на	
общността;

•	 по-добра	 здравна	 култура:	
здравни	осигуровки,	права	и	за-
дължения	на	пациентите	и	др.;

•	 превенция	 на	 туберкулозата:	
здравните	 медиатори	 участват	
активно	в	скрининговите	кампа-
нии;

•	 превенция	 и	 участие	 на	 здрав-
ните	 медиатори	 в	 национални	
имунизационни	 кампании:	 епи-
демии	 от	 заушка,	 профилактика	
на	детската	церебрална	парали-
за;

•	 повишена	 здравна	 информи-
раност	 сред	 ромите:	 хигиена	 в	
дома	и	в	квартала;

•	 промяна	на	нагласите	на	ромите	
относно	тяхното	здраве:	здраве-
то	е	ценно;

•	 антидискриминационен	 модел:	
роми	 и	 българи	 работят	 заед-
но	 (здравни	 медиатори,	 лекари,	
здравни	 специалисти,	 местни	
власти	и	др.);

•	 променени	нагласи	към	образо-
ванието:	 родителите	 са	 насър-
чавани	да	изпращат	децата	си	в	
училище;

•	 работа	 с	 ромските	 жени:	 пови-
шена	 здравна	 култура	 по	 отно-
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шение	на	 семейното	планиране	
и	 репродуктивното	 здраве,	 до-
машно	 насилие,	 предотвратява-
не	на	трафика	на	хора;

•	 работа	 с	 младежите:	 участие	
на	млади	 роми	 в	 обществени	 и	
граждански	 инициативи	 по	 по-
вод	ромските	празници.	

 Условия, правещи възможна 
устойчивостта на програмата „Здра-
вен медиатор”

•	 Устойчивостта	 на	 професия-
та	 „здравен	 медиатор”	 може	 да	
бъде	гарантирана	в	дългосрочен	
план	 само	 ако	 тя	 стане	 част	 от	
системата	 на	 здравеопазването	
и	политиките	за	достъп	до	здра-
веопазване.	

•	 Делегираните	бюджети	за	здрав-
ните	медиатори	да	бъдат	осигу-
рявани	 и	 превеждани	 навреме	
на	общините,	за	да	се	гарантират	
нормални	 работни	 условия	 за	
здравните	медиатори.	 Бюджети-
те	за	заплати	на	здравните	меди-
атори	да	бъдат	включени	в	три-
годишните	бюджетни	прогнози.

•	 В	тясно	сътрудничество	с	общи-
ните,	 държавните	 институции	 и	
експерти	да	бъде	разработен	на-
ционален	стандарт	за	договори-
те,	 условията	на	 труд,	 заплатите	
и	работното	време	на	здравните	
медиатори.	

•	 Обучението	 на	 нови	 здравни	
медиатори	да	е	редовно	и,	в	иде-
алния	случай,	да	се	провежда	в	
медицински	колежи	и	универси-

тети.

•	 Популяризиране	на	професията	
„здравен	 медиатор”	 с	 участие-
то	на	различни	институции	и	на	
Министерството	 на	 здравео-
пазването	 –	 интернет	 страница,	
добри	 практики	 –	 в	 национал-
ните	 и	 местните	 средства	 за	
осведомяване	 чрез	 кампании	
за	даване	на	публичност	и	чрез	
сътрудничество	с	национални	и	
регионални	средства	за	осведо-
мяване.

•	 Да	се	организира	международно	
професионално	 обследване	 на	
работата	на	здравните	медиато-
ри.	Да	се	провежда	независимо	
проследяване	 и	 да	 се	 изготвят	
общи	 оценки	 за	 въздействието	
на	работата	на	 здравните	меди-
атори	при	отчитане	на	различи-
ята	между	малцинствените	общ-
ности	по	отношение	на	тяхното	
здравно	 състояние	 и	 начин	 на	
живот,	касаещ	здравето.	

•	 Министерството	 на	 здравео-
пазването	 да	 назначи	 експерт,	
отговарящ	пряко	 за	 програмата	
„Здравен	медиатор”.	Този	експерт	
да	е	 запознат	със	същността	на	
работата	на	здравния	медиатор,	
да	познава	и	да	бъде	чувствите-
лен	 към	 специфичните	 здравни	
проблеми	 на	 етническите	 мал-
цинства.	

 Вече е започнал процес на 
възпроизвеждане и надграждане 
на програмата „Здравен медиатор”. 
Тъй като участието на общините в 
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процеса е от критично значение, 
много е важно да бъде осигурено 
тясното сътрудничество на Нацио-
налната асоциация на общините. 
Изготвянето на цялостна оценка за 
точния брой на необходимите за 
България здравни медиатори ще 
бъде много полезна при определя-
нето на оптималния обем на про-
грамата „Здравен медиатор”. Тази 
оценка трябва да се основава на 
ново разглеждане на програмата, на 
набелязване на общностите, имащи 
нужда от здравен медиатор, а така 
също трябва да бъдат определени 
стандарти за работното натоварва-
не на здравните медиатори.  

I.3.2.4. Механизми за проследява-
не и оценка 

 През 2007 г. бе извършена 
оценка на мотивацията на медиатори-
те и на готовността на общините да ги 
назначат на работа и ефикасно да из-
ползват техните умения. Бяха посетени 
повечето от населените места, къде-
то работят медиатори, притежаващи 
удостоверения, издадени от Минис-
терството на здравеопазването: Па-
зарджик, Лом, Варна, Добрич, Ловеч, 
Казанлък, Стара Загора, Асеновград, 
Хасково, Ямбол и др.

 Основните цели бяха да се на-
прави оценка на мотивацията на обу-
чените медиатори по населени места и 
да се заздрави позицията на здравните 
медиатори в реформираната система 
на здравеопазването. Оценката се оп-
ита да изготви конкретна институцио-

нална карта на здравната медиация и 
по-конкретно на ролята на местните 
власти, районните центрове по здра-
веопазване, регионалните инспекции 
за опазване и контрол на обществено-
то здраве, районните здравноосигу-
рителни каси, националния център за 
опазване на обществено здраве и дру-
ги заинтересовани участници. 

 Търсейки мястото на здравния 
медиатор в българската система за 
здравеопазване, този път здравните 
медиатори бяха разгледани като част 
от здравната стратегия за лицата в не-
равностойно положение. Този подход 
даде и приемливо решение за меха-
низма на финансиране. Средствата за 
здравните медиатори могат лесно да 
бъдат включени в делегираните (раз-
пределени) бюджети за общините, в 
които работят здравни медиатори с 
удостоверение от МЗ. Разбира се, може 
да се дискутира доколко този подход 
ще се окаже жизнеустойчив в дълго-
срочна перспектива и дали здравната 
медиация е временно решение, или е 
част от постоянен пакет публични ус-
луги в областта на здравеопазването.  

 През 2006 г. със средства по 
програмата ФАР бе разработен и мо-
дел за оценка и проследяване на ра-
ботата на здравните медиатори: PHARE 
2004 – Техническа помощ за изпълне-
ние на здравна профилактика и про-
филактично майчино и детско здраве-
опазване (EuropeAid/122909/D/SER/BG). 

 Моделът за проследяване и 
оценка на работата на здравните меди-
атори даде някои насоки и препоръки 
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за провеждането на такъв мониторинг. 
По-конкретно моделът за проследява-
не разгледа списък от ключови въпро-
си и даде някои конкретни препоръки 
за тяхното решаване:

•	 вътрешно	проследяване	–	моде-
ли	и	предложения;

•	 времева	рамка	на	извършваното	
проследяване;

•	 кой	трябва	да	извършва	просле-
дяването;

•	 инструменти	 за	 извършване	 на	
проследяването	–	анализ	на	до-
клади,	 представени	 от	 здравни-
те	 медиатори;	 проследяване	 на	
посещенията	на	 терен;	разгово-
ри	с	представители	от	местната	
общност,	 здравни	 и	 социални	
институции,	 общопрактикуващи	
лекари	и	други	медицински	спе-
циалисти,	 работодатели	 и	 др.;	
фокусни	групи.

 Разработеното предложение 
за проследяване и оценка на работата 
на здравните медиатори в България бе 
предназначено за ползване в общини, 
където работят здравни медиатори. 
Не можахме да съберем информация 
доколко работата на здравните меди-
атори продължава да бъде обект на 
мониторинг. Няма съмнение, че про-
следяването трябва да е системно и 
изпълнявано заедно с въвеждането 
на система за професионален надзор 
и подкрепа на тази полезна и трудна 
професия, при която могат да бъдат 
очаквани голям брой „прегаряния”. 

І.4. ОБРАЗОВАНИЕ    

І.4.1. Образованието на ромите в 
България

 Достъпът до качествено обра-
зование за ромските деца е комплек-
сен проблем от ключово значение за 
цялостното им бъдещо развитие и 
интеграция. Този проблем е дълбоко 
осъзнат и неслучайно в тази област 
през последните десетина години са 
влагани значителни усилия, време и 
средства от страна на различни НПО, 
чуждестранни донори, местни и дър-
жавни институции.

 Практическата работа по мес-
та през тези години показа, че няма 
универсален образователен модел, 
който да може да се мултиплицира 
навсякъде. Описаните в този доклад 
два примера за добри практики в об-
разованието са само част от голямата 
„палитра” от апробирани практики, 
които могат да се прилагат в различни 
комбинации в зависимост от местните 
условия.

 Този подход логично тласна 
през последните години голям брой 
НПО в посока разработване и прила-
гане на „местни модели” на достъп до 
образование, които, от една страна, 
отчитат всички местни специфики, а от 
друга – прилагат комплексен подход 
в решаването на всеки отделен про-
блем.

 Разработването и прилагане-
то на „местни образователни модели”, 
специфични за съответното населено 
място,  се ползва с все по-голямо одо-
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брение и подкрепа от страна на спе-
циалисти и НПО и определено можем 
да кажем, че в бъдеще ще бъдем сви-
детели на неговото масово развитие и 
мултиплициране.

 Трябва да се отбележи фактът, 
че почти всички добри интеграцион-
ни практики стартираха като пилотни 
проекти на НПО, финансирани пре-
димно от чужди донори. Това до го-
ляма степен осигури необходимата 
свобода на неправителствените орга-
низации да „експериментират” нови 
методи и подходи на работа. Ученето 
от собствения опит и грешки позволи 
на организациите да разработят прак-
тики, които в много от случаите стана-
ха причина за промяна на държавната 
политика в една или друга посока.

 Почти всички инициативи на 
НПО бяха свързани с „атакуването” на 
проблема с отпадането на ромските 
деца от училище. Една от причините за 
ранното отпадане на част от ромските 
деца от училище е незнанието на бъл-
гарски език, тъй като до влизането си 
в училище те не са имали нито нужда, 
нито възможност да го научат.

 В първи клас към стреса от вли-
зането в нова среда с нови правила се 
добавя и незнаенето на езика. Дори и 
децата да имат интерес към ученето, те 
бързо го губят, защото комуникацията 
между детето и учителя е практически 
невъзможна, а децата се потискат от 
незнанието си. Недоброто владеене 
на българския език води до сериозно 
изоставане при усвояването на мате-
риала, което се натрупва с годините, и 

децата отпадат от училище.

 Това е причината много от 
НПО, занимаващи се проблемите на 
образованието на ромски деца, да на-
сочат усилията си към овладяване на 
официалния език от тези деца. Това 
става или преди децата да постъпят в 
първи клас – в подготвителните групи 
към детските градини или в подготви-
телните класове към училищата, – или 
в специални занимания с помощта на 
наети специалисти. Във всички случаи 
обаче практиката е следната: заедно с 
професионалните учители, които во-
дят обучението, в часовете присъстват 
и помощници на учителя (помощник-
възпитатели) – роми със средно об-
разование, ползващи еднакво добре 
и майчиния си, и българския език. Те 
превеждат, ако е необходимо, на деца-
та преподаваното, следят дали всички 
деца го разбират и запомнят, работят 
индивидуално с изоставащите деца, 
много често и от двата етноса, както 
и се грижат за добрата връзка между 
родителите на ромските деца и учили-
щето, т.е. осъществяват връзката „се-
мейство – училище”. 

 Така през 1996 г. в ЦДГ „Лилия” 
в кв. Столипиново – Пловдив, под ръ-
ководството на доц. д-р Ирина Колева 
и с подкрепата на Фондация С.Е.Г.А. и 
ФРР “Рома”- Пловдив, са въведени пър-
вите „помощници на учителя”. Това е и 
първата въведена в България медиа-
тивна практика – практиката на “обра-
зователния медиатор” със съответната 
длъжностна характеристика в класи-
фикатора на професиите.



51

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

 През първите години от въвеж-
дането на длъжността „помощник на 
учителя” са постигнати много добри 
резултати – повишен интерес към об-
разованието не само у децата, но и у 
родителите им, много добър успех в 
първите класове на началното учили-
ще и рязко намаляване на процента на 
отпадащите деца. 

 Тези резултати станаха причи-
на за разработването и изпълнението 
на два проекта по програма ФАР, пър-
вият от които е изпълнен от Консор-
циум с водеща организация Фондация 
„Стъпка по стъпка” за разработване 
на длъжностна характеристика на по-
мощника на учителя, и вторият проект, 
изпълнен от Консорциум с водеща ор-
ганизация Кеър България за обучение 
на помощници на учителя. 

 Въвеждането на делегира-
ните бюджети в системата на об-
разованието практически отряза 
възможността за назначаване на до-
пълнителен непедагогически пер-
сонал (какъвто са помощниците на 
учителя) и процесът по наемането му                                                                              
в училищата не можа да се развие до 
степен, която да позволи да се прило-
жи мечтаният от много български учи-
тели индивидуален подход на работа 
към всяко дете в клас, така както това 
се случва успешно в други образова-
телни системи, като тези в Обедине-
ното Кралство и Ирландия например. 
Всички сме наясно, че българският 
учител поради големия брой ученици 
в паралелка не е в състояние да обър-
не внимание на всяко дете в достатъч-
на степен.

 Първите десегрегационни про-
екти стартираха с претенциите за аб-
солютна алтернатива на въвеждането 
на помощника на учителя в системата 
на образованието, като внимание се 
отделяше единствено и само на прав-
ната страна на процеса, а проблемът с 
адаптацията и успеваемостта на деца-
та не беше на дневен ред. 

 Вярваше се, че механичното 
извозване на учениците с автобуси от 
ромските квартали в смесените учили-
ща автоматично ще реши проблема с 
равния старт и достъпа до качествено 
образование, като самото смесване на 
децата само по себе си е гаранция за 
това, че ромските деца ще се адапти-
рат без проблеми.

 Към проектите за десегрегация 
работеха роми, т. нар. „наставници”, 
които отговаряха само за извозване-
то на децата до училище и обратно. 
Средата в приемните училища не се 
подготвяше предварително за „ин-
вазията от ромски деца”, тя си остана 
враждебна за тях и това стана причина 
да станем наблюдатели на процеса на 
връщане на част от ромските деца об-
ратно в сегрегираните училища. Към 
това се добавя липсата НА организа-
ция, на план за смекчаване на рискове-
те и на ясни инструменти за справяне 
със ситуацията в приемните училища. 

 Със закриването по демограф-
ски и финансови причини на около 400 
училища в страната много ромски деца 
допълнително започнаха да се извозват 
в посока на приемните или средищни-
те училища. Всички тези обстоятелства 
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създадоха феномен, наречен „вторична 
сегрегация”, когато процентът на ром-
ски деца в клас надхвърли 25-30% в ет-
нически смесеното приемно училище. 
Появи се и следващ феномен, при кой-
то сегрегираното училище от ромската 
махала с течение на времето просто се 
премести в града. По този начин т. нар. 
„оптимизация на училищната мрежа” в 
много случаи допълнително девалвира 
усилията за успешна десегрегация на 
ромските ученици, макар че могат да се 
посочат и примери, когато финансово 
мотивираната оптимизация е довела до 
закриването на училища, които дейст-
вително трябва да бъдат закрити, и до 
успешното, поне засега, пренасочване 
на децата към друго, по-добро учили-
ще.

 Опитът на Сдружение „Нево 
дром” – Кюстендил, допреди няколко 
години в областта на десегрегацията 
е много ценен с това, че сдружението 
прилагаше комплексен подход, който 
съчетаваше голяма част от апробира-
ните до този момент образователни 
практики: 

•	 работа	с	децата	от	подготвител-
ните	групи	за	постигане	на	учи-
лищна	 готовност	 и	 записването	
им	 в	 първи	 клас	 в	 училищата	 в	
центъра	на	града;

•	 организиране	 на	 обучения	 на	
учителите	 от	 приемните	 учили-
ща,	 обучения	 за	 помощниците	
на	 учителя,	 родители	 (роми	 и	
българи),	както	и	за	местните	об-
разователни	институции;

•	 научно	 наблюдение	 на	 проце-

са	 на	 десегрегация:	 подготовка	
на	 децата	 от	 детската	 градина	
за	обучение	в	 смесени	 класове,	
подготвяне	 на	 педагогическите	
кадри	от	университетски	препо-
даватели;

•	 подготовка	 на	 родителите	 (Учи-
лище	за	родители);

•	 тясно	сътрудничество	с	образо-
вателните	 институции	 и	 с	 мест-
ните	медии;

•	 финансиране	 на	 извънкласни	
дейности	 с	 интеграционен	 ха-
рактер	 в	 приемните	 училища	
–	една	доказана	практика	за	по-
вишаване	на	интереса	на	децата	
към	училище;	

•	 въвеждане	в	ежедневната	рабо-
та	на	учителите	и	помощниците	
на	 учителя	 в	 детските	 градини	
и	приемните	училища	на	богата	
гама	от	ръководства	и	помагала,	
третиращи	идеята	 за	междукул-
турно	 (междуетническо)	 разби-
рателство	и	интеркултурен	опит.	

 Етнокултурните различия на 
децата от малцинствата се приемат 
като предимство и се използват в учеб-
ния процес за възпитаване в общочо-
вешки ценности.

 Както стана ясно, очертават 
се няколко модела на десегрегация: 
първият е моделът на Видин –  с ясно 
изразен правозащитен характер, най-
разпространеният модел в Европа, и 
моделът на Кюстендил, научно раз-
работен, който работи с всички заин-
тересовани страни, включва успеш-
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но голяма част от апробирани добри 
практики, като фокусът е насочен вър-
ху интеркултурното образование. 

 Третият модел на десегрегация 
може да бъде наречен модел на десе-
грегиране чрез доброволно премест-
ване не на ученици от малцинствата, а 
от мнозинството. Това става чрез пре-
връщането на сегрегираните училища 
в „магнитни” приемни училища за де-
цата от мнозинството с фокус върху 
интеркултурното образование, но в 
обкръжението на мнозинството. Този 
модел се прилага успешно в Белгия.

 Главен недостатък на Кюстен-
дилския модел на десегрегация, както 
и на всички десегрегационни проекти 
по модела на Видин е тоталната липса 
на дейности в сегрегираните училища; 
обяснението е, че не бива да се „нали-
ват” пари в училища, където качест-
вото на образованието е съмнително. 
Този подход води до допълнителна 
маргинализация на всъщност най-уяз-
вимите измежду ромските деца – тези, 
които остават в десегрегираните учи-
лища, след като местата в програмата 
за десегрегация са вече запълнени 
и след като като цяло по-добрите и с 
по-висок социален статус ученици са 
напуснали сегрегираното училище, ос-
тавяйки една още по маргинализирана 
и маргинализираща социална и педа-
гогическа среда.

 Различни специалисти (А. Ай-
вац: 2002; Хр. Кючуков: 2006) смятат, 
че при обучението на ромските деца 
е най-подходящ вторият модел, а при 
децата от детската градина, там, къде-

то е възможно, и третият модел (Кючу-
ков: 2006).

 Сравнението на различните 
модели на десегрегация, както и при-
мерът с въвеждането на помощници 
на учителя беше нужно, за да покажем 
как различните добри практики могат 
допълнително „да се подобрят” чрез 
съчетаване и допълване на една с дру-
га, без да се смята, че една практика е 
алтернатива на другата. Нещо повече, 
посочените негативи при различните 
модели на десегрегация показва, че 
тези процеси са сложни и многопла-
стови и трябва да се пристъпва много 
отговорно, добре планирано и преме-
рено, с подкрепата и ангажимента на 
всички заинтересовани страни в про-
цеса.

 -------------------------------------------

 Десегрегация (извозване на 
ромските деца с автобуси) не може 
да се прилага навсякъде. Условия за 
провеждане на десегрегация са на-
лични само в големи градове, където 
съществува капацитет за записване на 
ромските деца в градските училища, и 
то до някакъв критичен дял, за да не се 
стигне до изтеглянето на българските 
деца от тези училища.

 В Лом например училищата са 
„смесени”, с преобладаващ процент 
ромски деца в тях – типичен пример за 
характера на повечето от училищата 
в провинцията, и нямат капацитет да 
записват каквито и да е деца допълни-
телно, така че единствената възможна 
стратегия тук се базира на целенасо-
чена работа за подобряване качество-
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то на образование в съществуващите 
училища с фокус върху интеркултур-
ното образование.

І.4.2.  Десегрегация

І.4.2.1.  Десегрегация на ромски 
ученици във Видин

 През 2000 г. по идея на асоци-
ация ДРОМ – Видин, започна първият 
проект за десегрегация на ромското 
образование. Проектът бе с относи-
телно малък обхват спрямо мащаба на 
десегрегационните програми, които 
бяха въведени само няколко години 
по-късно. Пилотният проект обхвана 
200 деца от ромския квартал „Нов път” 
(„Нево дром”) във Видин и бе финанси-
ран от Програмата за ромско участие 
на Институт „Отворено общество” – Бу-
дапеща. 

 През 2009 г. броят на населени-
те места с изпълнявани десегрегацион-
ни програми постепенно достигна 10: 
Видин – програмата се изпълнява от 
асоциация „Дром”, Монтана – Фонда-
ция „Шам”, Берковица – „Нангле 2000”, 
София – „Романи Бах”, Кюстендил – 
Фондация „Рома”, Пазарджик – Фонда-
ция „Напредък”, Пловдив – Фондация 

за регионално развитие „Рома”, Пле-
вен – „Амала Р”, Стара Загора – Фонда-
ция „Лозенец”, и Сливен – „Ромска ака-
демия за култура и образование”, като 
общо програмата включва между 3000 
и 3500 деца (РОФ: 2011).

 Десегрегационният модел, 
първоначално възприет от видинския 
проект, а впоследствие от останалите 
проекти в другите градове, включва 
всички или почти всички от следните 
елементи (БХК: 2006):

1. Записване на ромски деца във въз-
можно най-много приемни учили-
ща извън ромските квартали. 

2. Специално наети учители се зани-
мават с учебното администриране 
на проекта, като определят (самос-
тоятелно или чрез консултации с 
други участници в проекта и адми-
нистрациите на приемните учили-
ща) стратегия за записване, необ-
ходимост от допълнителна учебна 
работа с децата, видове извънучеб-
ни дейности, които да бъдат вклю-
чени, както и наблюдение върху 
работата на съветниците.

3. Екипът на проекта търси полити-
ческа и обществена подкрепа за 
десегрегацията от местните об-
разователни органи, от ромската 
общност, от неправителствени ор-
ганизации и от политическите пар-
тии, които са активни в съответния 
град.

4. Проектът наема съветници, обик-
новено по един на приемно учили-
ще, който да се грижи за нуждите 
на записаните ромски деца и на 
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техните учители и който осигурява 
ежедневна връзка между училище-
то, администрацията на проекта и 
родителите.

5. Учениците са извозвани от ромски-
те квартали до приемните училища 
с автобуси, специално закупени от 
неправителствената организация 
за целите на програмата за десе-
грегация и обозначени по подхо-
дящ начин.

6. Проектът организира допълнител-
ни занятия за децата, изоставащи 
с учебния материал. Тези занятия 
се водят от учители от приемното 
училище или от други специално 
наети за целта учители. Проектът 
осигурява и допълнителни подгот-
вителни занятия през лятото и дру-
гите училищни ваканции.

7. Проектът предоставя на учителите 
от приемните училища възможнос-
ти за допълнително обучение със 
специален акцент върху образова-
нието в мултикултурна среда.

8. Проектът организира извънучеб-
ни дейности, честване на празни-
ци, екскурзии, летни лагери и др. с 
изразен мултикултурен характер, 
като за участие биват привлича-
ни както ромски, така и български 
деца и техните родители.

9. Проектът търси подкрепата на 
средствата за масово осведомява-
не, местните образователни и об-
щински власти и НПО. 

10. Проектът осигурява учебни по-
магала и храна за нуждаещите се 

участници в програмата, а в някои 
случаи – и облекло и обувки.

11. Проектът оказва подкрепа на ром-
ските родители и им помага да 
участват в родителските срещи в 
приемните училища, както и в сре-
щите, организирани специално за 
родителите на децата, участващи в 
проекта.

 Обичайно екипът на проекта 
включва следния административен и 
оперативен персонал:

•	 директор	 на	 проекта	 –	 отгова-
ря	 за	 цялостното	 изпълнение	
на	 проекта,	 за	 наблюдението	 и	
мониторинга	 върху	 останалите	
участници	в	екипа;

•	 ръководител	на	проекта	–	отго-
варя	за	дейностите	на	терен;

•	 помощници	 на	 учителя	 –	 при-
дружават	 децата	от	 квартала	до	
приемното	училище	и	ги	връщат	
обратно	след	училище;	поддър-
жат	отношения	с	родителите	на	
децата,	както	и	с	учителите,	като	
по	този	начин	изпълняват	ролята	
на	посредници	между	общност-
та	и	училището;

•	 координатор/и,	 работещ	 с	 ро-
дителите	 –	 отговаря	 за	 пряката	
комуникация	с	родителите	–	ин-
формира	 ги	 редовно,	 ангажира	
ги	за	участие	в	дейности	по	про-
екта	и	др.

•	 шофьор/и;

•	 счетоводител.

 През периода 2000-2005 г. тези 
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инициативи са подкрепяни основно от 
Институт „Отворени общество” – Буда-
пеща. След старта на Десетилетието 
за ромското включване, през периода 
2005-2009 г. инициативите се финанси-
рат от Ромския образователен фонд. 
За същия период (2005-2009) общият 
размер на средствата по проекти за 
десегрегация е около 4 000 000 евро. 

 През 2010 г. Ромският образова-
телен фонд решава да заздрави успеха 
на проекта, като прехвърля повече от-
говорности на публичните власти, чи-
ето е и задължението за осигуряване 
на качествено образование. Така РОФ 
представя в Центъра за образовател-
на интеграция на децата и учениците 
от етническите малцинства към Ми-
нистерството на образованието, мла-
дежта и науката проект, насочен към 
институционализиране на десегрега-
ционния процес. За момента резултати 
не могат да бъдат обсъждани, тъй като 
проектът е все още в процес на изпъл-
нение.

 Понастоящем десегрегацион-
ните проекти се изпълняват с фи-
нансовата подкрепа на Ромския об-
разователен фонд чрез Центъра за 
образователна интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства, 
като някои от тях получават финансо-
ва подкрепа от Фондация „Америка за 
България”.

І.4.2.2.  Постигнати резултати

 Подходът, изпълнението и ре-
зултатите са открити за обсъждане. Но 

сухите факти са, че през тези десет го-
дини:

•	 около	3000	деца	получават	дос-
тъп	до	качествено	образование;

•	 информираността	 и	 мотивация-
та	на	ромските	родители	да	из-
пращат	 децата	 си	 на	 училище	е	
повишена;

•	 делът	 на	 преждевременно	 от-
падналите	 от	 образователната	
система	е	съществено	намален;

•	 средният	 успех	 на	 децата,	 об-
хванати	от	проекта,	е	сравним	с	
този	на	децата	от	мнозинството,	
посещаващи	съответните	учили-
ща;

•	 повишена	 е	 обществената	 ин-
формираност	по	въпроса	за	об-
разователната	интеграция;

•	 пилотиран	е	успешен	модел;

•	 създадени	са	отношения	със	съ-
ответните	публични	институции;

•	 натрупан	е	ценен	опит	за	работа	
с	общността.

І.4.2.3.  Фактори и предизвикател-
ства за постигането на положите-
лен резултат 

 Пълен и дългосрочен ангажи-
мент: Работата е много сложна и когато 
се изпълнява от една НПО, изисква ан-
гажиране на пълния капацитет на ней-
ните ресурси, за да се управлява из-
пълнението. Изпълнителите споделят, 
че тяхното работно време е „24 часа на 
ден”. Те не могат да почиват дори през 
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лятото, защото обикновено това е пе-
риодът на записване в училище, а те са 
тези, които помагат на семействата с 
документацията, необходима за запис-
ването на децата им. 

 Дългосрочно планиране: Про-
цесът на десегрегация не трябва да 
бъде разглеждан като едноактна 
дейност или еднократен проект. Той 
трябва да се планира детайлно във 
възможно най-голяма перспектива 
(в зависимост от наличните ресурси). 
Планирането трябва да включва по-
вишаване на капацитета на екипа, ра-
ботещ по проекта, тъй като теренните 
работници са тези, които на практика 
движат процеса. Тяхната работа на-
помня на работата на професионални-
те социални и общностни работници, 
която е изключително добре запла-
тена, но не такъв е случаят с екипите, 
работещи по съществуващите проек-
ти за десегрегация. Въпреки това те са 
спечелили доверието на общността, на 
родители, деца, учители и институции, 
а самите те са придобили изключител-
но важни умения и знания.

 Освен гореизброените факто-
ри за постигане на добри резултати 
участието на публичните власти тряб-
ва да стане най-ценното условие за по-
стигане на устойчивост, тъй като само 
те могат да гарантират устойчив бю-
джет, който да е независим от външни 
донори.

 Трансформиране на същест-
вуващата практика в широка местна/
национална образователна политика, 
насочена към пълно приобщаване в 

образованието, включваща в процеса 
не само ромските деца, но и децата 
от други малцинства и децата от мно-
зинството, както и техните родители и 
всички съответни публични власти.

 Процесът на десегрегация е 
възпроизводим. Това вече е доказано 
– както в миналото, така и в настоя-
щето. Използваният във Видин модел 
е възпроизведен в цялата страна и в 
чужбина – Румъния, Унгария и другаде. 
Това, което може да бъде направено за 
подобряване на модела, е да се работи 
той да бъде предаден на официалните 
власти и издигнат на по-високо ниво, 
но същевременно да остане част от 
процеса на десегрегация.

 Финансирането на проекти се 
осъществяват със средства от външни 
донори, главно Институт „Отворено 
общество” – Будапеща, и Ромския обра-
зователен фонд. И двете организации 
са частни и тъй като преструктурираха 
приоритетите си, изпълнението на де-
сегрегационния процес може да спре. 
Следователно необходимо е да бъдат 
предоставени средства от държавния 
бюджет, както и да бъде създадена 
по-широка и официална публична по-
литика, която да обхване всички заин-
тересовани участници в областта на 
образованието (ромски и не-ромски 
деца и ученици, ромски и не-ромски 
родители, учители, директори, местни 
общности, официални власти, широка-
та общественост).

 Трябва да бъде засилена и 
работата с родителите, тъй като по-
голямата част от тях асоциират при-
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съствието на децата им в училище с 
осигуряването на безплатен транс-
порт и учебници. Повечето родители 
заявяват, че ако проектите бъдат пре-
кратени, те няма да са в състояние да 
изпращат децата си на училище пора-
ди недостиг на средства в семейство-
то.

 Изпълнението на проектите 
се проследява непрекъснато, за да се 
осигури гладко и правилно осъщест-
вяване на дейностите. През годините 
процесът е отразен в редица публика-
ции (Кънев и колектив: 2005; БХС: 2008; 
Кючуков: 2006; Нунев: 2006) 

І.4.2.4.  Заключения и препоръки  

•	 Десегрегацията	на	ромското	об-
разование	 е	 сложен	 проблем,	
свързан	 с	 други	 социално-ико-
номически	 фактори:	 ниво	 на	
образование	 на	 родителите,	
икономическо	 положение	 на	
семейството,	 публична	 инфор-
мираност;	 ниво	 на	 развитие	 на	
страната.

•	 За	да	бъдат	постигнати	положи-
телни	 резултати,	 е	 необходима	
непрекъсната	 работа	 на	 много	
нива	–	с	всички	заинтересовани	
участници.

•	 Участието	 на	 държавата/общи-
ната	е	не	само	за	да	бъде	осигу-
рена	финансова	стабилност,	 а	и	
за	да	бъдат	включени	успешните	
пилотни	 инициативи	 в	 общите	
политики	 за	 преструктуриране	
на	 училищната	 образователна	

система	по	начин,	който	я	прави	
по-справедлива.

•	 Учителите	 и	 педагогическият	
персонал	 трябва	 да	 бъдат	 по-
добре	 квалифицирани	 за	 пре-
подаване	 в	 класове	 със	 смесен	
етнически	състав:	да	помагат	 за	
преодоляване	 на	 езиковите	 ба-
риери,	да	предотвратяват	случаи	
на	дискриминация,	да	подкрепят	
ромската	идентичност	и	култура.	

•	 Компетентните	органи	на	всички	
нива	заявиха	желание	и	ангажи-
мент	 чрез	 създаването	 и	 прие-
мането	 на	 различни	 стратегии,	
рамки,	планове	за	действие:	на-
ционални,	регионални	и	местни.	
Но	трябва	да	се	отбележи,	че	за	
тяхното	изпълнение	не	 са	отде-
лени	 съществени	 финансови	 и	
други	 ресурси,	 поради	 което	
ангажираността	 на	 властите	 ос-
тана	чисто	формална.

•	 Процесът	 на	 десегрегация	 се	
движи	 главно	 от	 ромски	 НПО,	
докато	 официалните	 власти	 ги	
подкрепят	 само	 символично	 (с	
няколко	 изключения,	 когато	 об-
щините	 участват	 с	 реални,	 но	
все	 пак	 недостатъчни	 спрямо	
фактическите	 нужди,	 средства).	
За	да	получи	процесът	устойчи-
вост,	 той	 трябва	 да	 стане	 част	
от	 широка	 и	 много	 добре	 раз-
работена	 национална	 публична	
политика,	 финансирана	 от	 дър-
жавния	 бюджет	 и	 изпълнявана	
на	национално	ниво	с	участието	
на	 множество	 заинтересовани	
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участници:	 държавата,	 Минис-
терството	 на	 образованието,	
Министерство	 на	 труда,	 район-
ни	 инспекции	 по	 образование,	
ромски	и	не-ромски	НПО,	мест-
ни	 власти	 и	 средствата	 за	 ма-
сово	 осведомяване.	 На	 фокус	
трябва	да	бъде	работата	в	общ-
ността	–	както	ромска,	така	и	не-
ромска,	за	да	се	повиши	осведо-
меността	относно	значението	на	
образователната	 интеграция	 и	
мултикултурното	 образование,	
с	възможно	най-голямо	участие	
на	ромски	и	не-ромски	родите-
ли.

•	 Официалните	 институции	 са	
тези,	 които	 носят	 отговорност-
та	 за	осигуряване	на	достъп	до	
равнопоставено	 и	 качествено	
образование	 за	 всички	 незави-
симо	от	техния	етнически	произ-
ход	и	други	социални	и	физиче-
ски	характеристики.	Към	днешна	
дата	 това,	 което	 е	 постигнато	 в	
областта	 на	 десегрегацията	 на	
ромските	 ученици,	 е	 резултат	
от	 усилията	 на	 няколко	 ромски	
НПО.	 Ромските	 НПО	 не	 са	 пуб-
лични	институции	и	 те	не	 тряб-
ва	да	бъдат	натоварени	с	такава	
огромна	 отговорност,	 каквато	 е	
десегрегацията.	 Те	 обаче	 пило-
тираха	 инициативи	 за	 десегре-
гация	и	създадоха	подход,	който	
по-късно	може	да	бъде	възпри-
ет	 от	 официалните	 институции,	
адаптиран	 и	 използван	 в	 прак-
тиката.	

І.4.3.  Общностен център за здраве 
и социални услуги

 

І.4.3.1. История    

 През 1987 г. е проведено пред-
ставително проучване ЗНП (знания, 
нагласи, поведение) върху фактори-
те, влияещи върху ефективността на 
училищна програма за превенция на 
СПИН, осъществена в София за 1100 
ученици на възраст между 15 и 16 го-
дини. За да бъдат установени фактори-
те, имащи отношение към резултата, 
бяха използвани основни тестове за 
определяне на личностните психоло-
гически характеристики на учениците 
(като екстровертност/интровертност, 
тревожност, контрол, самооценка, ин-
телигентност и др.). Допълнително към 
това бяха събрани известни данни за 
семействата на учениците: доходи на 
родителите, тяхната възраст, образо-
вание, други деца в семейството и тех-
ния брой и др. 

 Бе установено, че единствени-
те значими фактори за ефективността 
на образованието по проблемите на 
СПИН са социалното положение на 
учениците, измерено чрез дохода и 
образованието на техните родители, и 
успехът в училище на самия ученик. 

 Бе очевидно, че социалните 
умения на подрастващите са до голя-
ма степен свързани със социалния ста-
тус. Поради тази причина следващите 
здравни програми за младите хора 
бяха изградени върху създаването на 
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социални умения, включително взема-
не на решения, вербална и невербална 
комуникация, слушане, себеотстоява-
не, умение да се казва „не”, лидерство, 
самооценка, управление на агресията, 
креативност. 

 Но здравното образование, 
предоставено под формата на микро-
интервенция, не бе достатъчно като 
ефективна стратегия, когато преди 14 
години Фондация „Здраве и социално 
развитие” започна да разпространява 
здравни знания и знания по профилак-
тика на заболяванията сред ромската 
общност в България. 

 На базата на ежедневна прак-
тика и критичен анализ ние създа-
дохме модел на Общностен център 
за здраве и социални услуги, който 
е обърнат към по-голям брой детер-
минанти на уязвимостта на ромската 
общност, включително бедност, безра-
ботица, лоши условия на живот, лошо 
образование, недостиг на услуги, лошо 
здравно образование, недостиг на со-
циални умения и ограничени житей-
ски перспективи пред младите роми, 
социална и географска изолация на 
ромските квартали.

І.4.3.2. Ранна детска грижа и обра-
зование, превенция на прежде-
временното отпадане от образо-
вателната система

 Нашите първи програми, из-
пълнени в центъра, имаха за цел да пре-
дотвратят преждевременното отпа-
дане от образователната система на 

ученици от първи до четвърти клас по-
ради големия брой отпадащи ученици 
именно на това образователно ниво. 
Малките ученици бяха изправени пред 
сериозни проблеми: от една страна, 
те бяха стресирани от непознатата 
обществена среда с напълно различни 
изисквания от тези в домовете им, а 
от друга – при тези ученици бе налице 
критичен недостиг на познавателни, 
социални и езикови умения, необходи-
ми им, за да се справят с ученето. Така 
че бе лесно да се обясни нежеланието 
им да посещават училище. Екипът от 
специалисти и здравни и социални съ-
трудници вложи значителни усилия, 
за да подобри неудовлетворителните 
умения на децата. В резултат на тези 
усилия и сътрудничеството от стра-
на на училищния персонал проблемите 
бяха преодолени.

 С цел да се облекчат тежести-
те, които родителите на тези уче-
ници изпитваха, бяха ангажирани до-
броволци, които в стаята за детски 
занимания към центъра да предлагат 
игри за развитие на по-малките бра-
тя и сестри на учениците. По-късно 
тези по-малки братя и сестри стана-
ха част от програмата за предотвра-
тяване на отпадането от училище. За 
наша голяма изненада сравнено с други 
участници тези деца съумяваха много 
по-добре да се справят с конкретни 
задачи: съсредоточаване на внима-
нието, слушане, спазване на правила 
с лекота; освен това те имаха добри 
моторни умения. Този напредък в уме-
нията им допринесе за тяхното много 
по-добро представяне като ученици.
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 Този пример силно повлия на 
нашата мотивация да създадем про-
грама за развитие на познавателни-
те, обществените и езиковите умения 
на децата от предучилищна възраст, 
като в работата си бяхме водени от 
силното убеждение, че това е най-ефи-
касната интервенция за предотвра-
тяване на преждевременното отпада-
не от училище.

 През 2002 г. в ромския квартал 
„Факултета” в София бе създаден Цен-
тър за здраве и социални услуги със 
съдействието на Министерството на 
здравеопазването, Националния съвет 
по етническите и демографските въ-
проси, община София, район „Красна 
поляна”, както и с финансовата подкре-
па на Обединени холандски фондации 
за Централна и Източна Европа и На-
ционалния институт за здраве (САЩ) 
чрез Изследователския център за 
превенция на СПИН към Медицинския 
колеж на Уисконсин. Изграждането 
на подходяща инфраструктура в ром-
ската общност осигури необходимите 
места, в които да бъдат мобилизирани 
финансови и човешки ресурси за из-
пълнението на местните и национални 
здравни, социални и образователни 
политики.

 Центърът предоставя широка 
гама от съпътстващи услуги, базирани 
в общността и насочени към различни 
целеви групи, включително:

•	 Ранна	детска	грижа	и	образова-
ние	и	програми	за	превенция	на	
преждевременното	отпадане	от	
училище,	насочени	към:

–	родители	 на	 деца	 под	 триго-
дишна	 възраст	 и	 бременни	 –	
програма	 за	 родителски	 уме-
ния	и	грижа	за	детето;

–	деца	между	4	и	5	години	и	тех-
ните	 родители	 –	 програма	 за	
подобряване	 на	 готовността	
за	 училище	 чрез	 ежедневни	
тричасови	 образователни	 за-
нимания	с	децата	 с	цел	подо-
бряване	 на	 техните	 социални,	
познавателни,	 езикови	 и	 мо-
торни	 умения,	 както	и	 ежеме-
сечни	занимания	с	родителите,	
за	да	се	подобрят	техните	ро-
дителски	умения;

–	деца	 от	 първи	 до	 четвърти	
клас	 –	 програма	 за	 подкрепа	
на	 децата	 от	 началното	 учи-
лищно	 ниво	 да	 се	 справят	 с	
изискванията	 на	 училищната	
система;	 организиране	 на	 из-
вънкласни	 занимания;	 подо-
бряване	на	родителските	уме-
ния	 за	 по-добра	 подкрепа	 на	
децата	в	училищна	възраст;

•	 Предотвратяване	 на	 институ-
ционализирането	на	деца	в	риск	
(деца	на	трайно	безработни	ро-
дители,	 самотни	 майки,	 затвор-
ници,	хронично	болни	и	др.);

•	 Подкрепа	за	заетост	–	програма	
за	 развиване	 на	 социални	 уме-
ния,	професионална	ориентация	
и	квалификация;

•	 Програми	за	промоция	на	здра-
вето	и	семейно	планиране,	насо-
чени	към	младите	хора;
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•	 Програми	 за	 превенция	 на	 ин-
фекциозни	заболявания	като	бо-
лести,	 предавани	 по	 полов	 път,	
СПИН,	хепатит,	туберкулоза	и	др.;

•	 Програма	за	предотвратяване	на	
насилието:	за	развиване	на	соци-
ални	умения,	които	да	помогнат	
за	развитието	на	младежите	и	да	
ограничат	рисковото	поведение;

•	 Програми	за	превенция	на	упо-
требата	на	наркотични	вещества;

•	 Равнопоставеност	 на	 полове-
те	 –	 овластяване	 на	 жените	 и	
момичетата	 чрез	 занимания	 по	
въпросите	 на	 пола,	 във	 всички	
програми.

 Ключов елемент от модела на 
Центъра за здраве и социални услуги 
е развиването на човешките ресурси 
на ромската общност чрез изгражда-
нето на екипи от здравни и социални 

асистенти и специалисти, базирани в 
ромската общност. Те получават не-
прекъснато обучение и наблюдение в 
процеса на работа. 

І.4.3.3. Постигнати резултати

 През изминалите 15 години 
усилията на екипа на Фондация „Здра-
ве и социално развитие” са насочени 
към създаването, изпитването и подо-
бряването на висококачествени ефек-
тивни услуги. До момента са измерени 
следните ключови положителни про-
мени в знанията, нагласите и поведе-
нието:

 Деца 0-3 години:

•	 Подобряване	 на	 общото	 пси-
хично	 здраве	 на	 децата	 и	 по-
конкретно	 емоционалното	
привързване	 и	 връзката	 с	 ро-

Сравнителни данни според българските държавни образователни 
стандарти за 5-годишни ромски деца
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дителите	 –	 чрез	 индивидуални	
консултации	 с	 психолог;	 подо-
бряване	 на	 родителските	 уме-
ния	за	избор	на	подходящи	игри	
и	редовни	игри	с	децата	за	раз-
виване	на	техните	познавателни,	
езикови,	 социални	 и	 моторни	
умения;	 създаване	 и	 поддържа-
не	 на	 дневен	 режим	 на	 детето:	
сън,	 хранене	 и	 игра;	 развиване	
на	 родителски	 умения	 за	 реак-
ция	 без	 насилие	 при	 провине-
ние	на	детето.

•	 Подобряване	 на	 здравното	 със-
тояние	на	децата	–	чрез	достъп	
до	 млечна	 кухня	 в	 Центъра	 за	
здраве	и	социални	услуги.

 Родители на деца 0-3 години:

•	 Подобряване	 на	 отношението	
на	родителите	към	техните	деца	
и	грижата	за	децата.

•	 Подобряване	на	самочувствието	
и	 ефективността	 на	 родителите	
(овластяване).	

•	 Подобряване	 на	 поведението	
на	родителите	за	търсене	на	по-
мощ.

•	 Подобряване	на	уменията	на	ро-
дителите	за	семейно	планиране.	

•	 Подобряване	на	уменията	на	ро-
дителите	 за	 предпазване	 от	 не-
желана	 бременност	 и	 болести,	
предавани	по	полов	път.

•	 Завършена	 ценността	 система,	
ориентирана	 към	 дългосрочни	
житейски	 перспективи	 и	 анга-
жимент	за	полагане	на	усилия	за	

успешно	развитие	на	децата.	

 Деца 4-6 години:

•	 По-пълно	обхващане	на	деца	за	
предоставяне	 на	 услуги	 за	 ран-
но	детско	развитие	(РДР).

•	 Подобряване	на	познавателните,	
езиковите,	 социалните	и	мотор-
ните	 умения	на	 децата,	 включи-
телно	справяне	в	училище.

•	 Намален	 брой	 на	 случаите	 на	
преждевременно	 отпадане	 от	
образователната	система.

 Родители на деца 4-6 години:

•	 Подобряване	 на	 родителските	
нагласи	и	умения	за	подкрепа	на	
децата	 при	 подготовката	 им	 за	
училище.

 Младежи 15-25 години

•	 Намаляване	 случаите	 на	 ранна	
бременност.	

•	 Пподобряване	 на	 семейното	
планиране.

•	 Подобрени	умения	за	отговорно	
родителство.

•	 Подобрени	 умения	 за	 предпаз-
ване	 от	 СПИН,	 от	 болести,	 пре-
давани	по	полов	път,	и	наркома-
нии.

•	 Подобрени	 умения	 за	 по-добро	
интегриране	на	пазара	на	труда.	

•	 Намалена	 вероятност	 за	 преж-
девременно	 отпадане	 от	 обра-
зователната	система.
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І.4.3.4. Перспективи за младите 
хора 

 Положителният обрат в живо-
та на първите участници в груповите 
обучения за социални умения в кв. „Фа-
култета” бе вдъхновяващ пример за 
огромния неовладян потенциал за ли-
чностно и социално развитие на ром-
ските младежи и начин той да бъде 
капитализиран с относително малки 
финансови средства.

 Началото бе през 2000 г., кога-
то група момчета и момичета на въз-
раст 12-14 години завършиха успешно 
обучение по здравно и полово образо-
вание. По време на предварителните 
разговори участниците споделиха 
техните скромни планове за бъдеще-
то – да завършат основно образова-
ние (7-и или 8-и клас) и да се оженят. 
Те постепенно промениха личните си 
перспективи и идеи за собственото си 
развитие. Всички те изразиха желание 
да подобрят успеха си в училище и да се 
запишат в професионални средни учи-
лища. На този етап стана явен огро-
мният дефицит в техните познания 
по българска граматика и лексика, ма-
тематика и други основни предмети. 

 Положението бе особено тре-
вожно за младежите, тъй като те 
виждаха нови възможности за себе си, 
но им липсваха необходимите знания, 
за да ги реализират. От своя страна 
екипът от специалисти съзнаваше, че 
развитието и подобрените възмож-
ности на младите хора за намиране 
на работа може рязко да прекъсне на 
този етап. В течение на една година 

организационният екип посвети сво-
бодното си време на необходимата 
училищна подготовка на младите 
хора. Много от тях успяха да повишат 
значително знанията си и да продъл-
жат образованието си.

 Макар и ромските родители 
традиционно да отбягват родител-
ските срещи, след напредъка на тех-
ните деца започнаха да присъстват 
редовно на тях. Те споделиха, че деца-
та им са започнали да се държат като 
възрастни, научили са се как да гово-
рят „като възрастни”, спечелили са 
уважението на техните връстници и 
са говорили за нови достижения. Това 
насърчи други родители да запишат 
децата си в подобни групи за лично-
стно развитие. Тези първи участници 
отложиха времето за сключване на 
брак, голям брой от тях завършиха 
средно образование и сега работят 
като помощник-социални работници, 
помощник-учители, в хранителната 
промишленост, както и в други про-
изводствени сфери. Макар и да не са 
многобройни, тези млади хора стана-
ха положителни ролеви модели в общ-
ността.

 Опитът с тази, а и с много дру-
ги групи за развиване на социални уме-
ния потвърди, че тази интервенция е 
особено ефективна за ограничаване на 
ранната бременност, за подобряване 
на семейното планиране, за отговорно 
родителство и по-добри възможности 
за интеграция на пазара на труда. Ма-
кар и интервенцията да е в състояние 
да намали случите на преждевременно 
отпадане от образователната сис-
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тема, проблемът с незадоволителна-
та училищна подготовка остава.

 Британско медицинско спи-
сание публикува изводи от работа-
та с ромски младежи във „Факулте-
та” (Кели: 2006)

 В сътрудничество с изследова-
телски екипи от САЩ, Русия и Унгария 
бе приложена методика за положител-
на промяна в нагласите и поведението 
за превенция на СПИН и други преда-
вани по полов път инфекциозни забо-
лявания в уязвимите общности. Ме-
тодиката бе специално пригодена за 
целта от ръководителя на проекта 
проф. Джефри Кели от Медицинския ко-
леж в Уисконсин. Основана е върху иден-
тифицирането на групи от приятели 
(социални мрежи) и техните „лидери”. 
Последните участват в обученията 
за изграждане на знания, нагласи и со-
циални умения, свързани с повишаване 
на информираността за съществу-
ващия риск и промени в поведението. 
След това лидерите биват насърчени 
да обсъждат тези въпроси с членове 
на техните приятелски групи. Промя-
ната в поведението на социалните 
мрежи при тази интервенция се срав-
нява с промяната в поведението на 
контролни групи за същия период. Ме-
тодологията е прилагана в Санкт Пе-
тербург, Будапеща и София при мъже, 
имащи сексуални връзки с мъже, млади 
ромски мъже и хетеросексуални младе-
жи. След интервенцията е установена 
значителна положителна промяна в 
поведението на всички целеви групи.  

 Най-изненадващи са резулта-

тите от изследването, проведено 
една година след интервенцията. Те 
показват ръст в положителната про-
мяна при младите ромски мъже и спад 
при другите целеви групи.

 Това изследване е доказател-
ство за стабилната промяна в соци-
алните норми на младите роми, която 
може да настъпи след обучение в соци-
ални умения, предоставено от специа-
листи. Положителната промяна при 
тези, които се придържат към новата 
социална норма, може да бъде тълку-
вана като резултат от решаващата 
роля, която социалните норми играят 
в поведението на ромската общност.

 По-нататъшни изследвания в 
тази посока установяват кои интер-
венции могат да доведат до устой-
чиви социални промени при младите 
роми.

І.4.3.5. Фактори и предизвикател-
ства за постигането на положите-
лен резултат 

 Ангажиране и овластяване на 
местните общности чрез:

•	 анализ	 на	 местната	 ситуация	 и	
проучване	на	ресурсите;	

•	 участие	 на	 представители	 от	
ромската	 общност	 във	 всички	
етапи	на	планиране,	изпълнение	
и	 оценка,	 както	 и	 на	 различни	
нива	 на	 управление	 в	 зависи-
мост	от	техния	капацитет;	

•	 изграждане	 на	 подходяща	 ин-
фраструктура	 в	 ромския	 квар-
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тал	 –	Общностен	 здравен	 и	 со-
циален	център	със	съответното	
оборудване,	 който	да	бъде	под-
държан	от	местна	НПО;

•	 инфраструктурата	 трябва	 да	
послужи	 като	 основа	 за	 съпът-
стващи	програми,	насочени	към	
развитие	 на	 общността:	 здра-
ве,	 подкрепа	 на	 семейството	 за	
по-добро	 образование,	 ранно	
детско	развитие,	личностно	раз-
витие	 за	 младежите,	 професио-
нална	ориентация	и	квалифика-
ция	и	други;	

•	 изграждане	на	екип	от	здравни	и	
социални	работници	за	работа	в	
общността,	набрани	от	местната	
ромска	общност;

•	 създаване	и	поддържане	на	про-
фесионални	връзки	с	компетент-
ните	институции,	доставчици	на	
услуги	и	местни	власти.	

 Условия, правещи възможна 
устойчивостта 

 Устойчивостта на този подход 
зависи от фокусирането на стратегиче-
ските приоритети за приобщаване на 
ромите върху дългосрочни рентабил-
ни решения, изискващи инвестиции в 
развитие на инфраструктурата и чо-
вешките ресурси в ромската общност. 
Изпълнението на тези приоритети ще 
бъде възможно чрез разпределяне на 
средства от ОПРЧР и ОПРР. Използва-
нето на общински имот за осигуряване 
на помещения за центъра ще допри-
несе за по-голямата устойчивост на 
дейностите и за поемане на дългосро-
чен ангажимент от страна на местните 

власти. Положителна промяна в пове-
дението на респондентите на услугата 
може да бъде гарантирана само с ви-
соко качество на услугите, което се по-
стига чрез текущо обучение и надзор 
върху екипа от професионалисти и 
здравни и социални асистенти в общ-
ността. 

 Условия, правещи възможно 
възпроизвеждането и развитието 
на добрата практика 

 Практиката е рентабилна и 
лесна за възпроизвеждане. Решаващо 
условие за нейното възпроизвеждане 
е наличието на конкретна стратегия за 
разпространяването й, съобразена с 
приоритетите на държавата/община-
та/общността. Стратегията трябва да 
бъде разработена от квалифициран 
и опитен екип. Този процес бе изпъл-
нен от екипа на Фондация „Здраве и 
социално развитие” в периода, кога-
то бе проектирана и създадена стра-
тегията на Националната програма 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 
и на „Програмата за подобряване на 
контрола на туберкулозата в Бълга-
рия”, изпълнени от Министерството на 
здравеопазването и финансирани от 
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, 
туберкулоза и малария. Периодът за 
разпространяване на практиката е от-
носително кратък: в рамките на шест 
месеца е възможно моделът за услуги, 
базирани в общността, да бъде раз-
пространен и доразвит в най-големите 
ромски центрове в страната.

 Какви са предизвикател-
ствата и липсите в проектирането, 
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изпълнението, финансирането и 
институционалното устройство на 
добрата практика и как могат да бъ-
дат решени 

 Липсва подкрепяна от държа-
вата система за алтернативни услуги, 
базирани в общността.

•	 Финансирането	 е	 възможно	
само	 в	 краткосрочен	 план	 и	 се	
налага	 интегрираният	 подход	
да	бъде	фрагментиран,	 тъй	като	
различните	програми	за	финан-
сиране	 имат	 различни	 приори-
тети.

•	 Силно	ограничено	е	финансира-
нето	 на	 научноизследователска	
работа	върху	нови	методологии	
за	конкретните	услуги.

•	 Целевата	общност	се	разочаро-
ва	 лесно,	 когато	 услугите	 бъдат	
прекъснати	 или	 ако	 са	 с	 ниско	
качество	 и	 ефективност.	 За	 да	
бъде	 преодоляно	 това,	 набира-
нето	на	средства	за	непрекъсна-
тото	доставяне	на	услугата	тряб-
ва	да	бъде	приоритет,	 а	 също	и	
поддържането	 на	 услугата	 на	
най-високо	 професионално	
ниво.

 Какви механизми за мони-
торинг и оценка са въведени, какви 
документи са създадени в резул-
тат от дейностите за мониторинг и 
оценка?

 Дейностите в Центъра за здра-
ве и социални услуги са основани вър-
ху проект, поради което системите за 
мониторинг и оценка варират в зави-

симост от изискванията на донорите. 

 Съществуват и различни меха-
низми за вътрешен мониторинг и пе-
риодична оценка на ефективността. За 
тези дейности има налична документа-
ция. 

 Научени уроци 

 Ефективните интервенции в 
ромската общност трябва да включват 
всеки един от следните компоненти:

•	 участие	 на	 представители	 от	
ромската	 общност	 в	 ролята	 на	
здравни	и	социални	асистенти	и	
доставчици	на	услуги;

•	 участие	на	професионалисти;

•	 професионален	 мониторинг	 и	
оценка;	

•	 интервенции	от	по-голям	мащаб,	
насочени	 едновременно	 към	
здравни,	 социални	 и	 образова-
телни	проблеми;

•	 инвестиции	 в	 ранното	 детско	
развитие	 за	 успешна	 здравна,	
образователна	и	социална	инте-
грация.	

 Заключения и препоръки

 Центърът за здраве и социални 
услуги е обещаващ и доказан модел за 
развитие на ромската общност. Както 
е видно от графиката за образовател-
ните постижения на 5-годишните ром-
ски деца, образователното въздейст-
вие от прилагането на този метод се е 
увеличило неколкократно. За да бъде 
постигнато реално въздействие върху 
цялата общност, а не само върху от-
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делни нейни членове, е необходимо да 
бъде въведена национална политика, 
обхващаща цялата ромска общност.

І.4.4. Типични характеристики на 
успешния модел за образовател-
на интеграция

 В този раздел правим опит за 
представяне на основните характе-
ристики на успешния модел за образо-
вателна интеграция на ромите. Това не 
е отделно описание на всеки действи-
телен случай, но тъй като всеки модел 
с възможности за емпирична иден-
тификация носи своите ограничения 
и разглежда само някои аспекти на 
многостранния проблем, ние решихме 
да обединим силните страни на раз-
личните емпирични случаи в един общ 
модел.

 За да опишем и оценим факто-
рите, които са доказали, че допринасят 
за постигането на положителни резул-
тати в сферата на образователната ин-
теграция, както и общите предизвика-
телства и начините за преодоляването 
им, нека да илюстрираме основните 
етапи на разработване и практическо 
прилагане на местен образователен 
модел в град Х., където имаме налице 
голямо сегрегирано училище в ром-
ската махала и съответно достатъчно 
на брой градски смесени училища. В 
хода на илюстрирането на отделните 
етапи ще оценяваме факторите и пре-
дизвикателствата в смесен порядък.

I.4.4.1. Планиране на местния 
образователен модел

 За да бъде в състояние да ли-
дира бъдещите процеси по осигуря-
ване на достъп до качествено обра-
зование за ромските деца, местната 
НПО трябва да отговаря на няколко 
условия: да бъде общностно базирана, 
да осигурява необходимата прозрач-
ност на действията си, да се ползва с 
необходимия авторитет сред ромската 
общност и да притежава необходимия 
капацитет. 

 Важен фактор за гарантиране 
на добри резултати е създаването на 
местни партньорства чрез въвлича-
нето на местните публични институ-
ции във всички етапи на планиране, 
практическо приложение и монито-
ринг на процеса. Включването на спе-
циалисти от местните университети 
в цялостния процес ще подпомогне 
фокусирането върху дългосрочни и 
достатъчно евтини решения по отно-
шение на методи, подходи и стратегии 
за реализация, мониторинг и оценка 
на местния модел и отделните му със-
тавни образователни практики, както 
и провеждането на всички видове обу-
чения на необходимото професионал-
но ниво.

 Планирането като процес се 
предхожда от много внимателен Ана-
лиз на заинтересованите страни, който 
освен нагласите на местната общност 
ще даде представа на планиращия 
екип и за очакваното поведение на ос-
новните „местни актьори” и необходи-
мия тип работа, за да преминат от със-
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тояние на противници или неутрални 
в състояние на поддръжници на про-
цеса:

•	 Местната	ромска	общност	–	във-
личането	и	активното	участие	на	
местната	ромска	общност	в	про-
цеса	по	принцип	е	въпрос,	свър-
зан	с	нейното	овластяване;	това	
е	 начин	 общността	 да	 изгради	
чувство	 на	 собственост	 върху	
възможността	сама	да	взема	ре-
шения,	касаещи	нейното	бъдеще.		

•	 Сегрегираното	училище	–	необ-
ходима	 е	 целенасочена	 работа	
за	 намаляване	 на	 съпротивата	
на	 училищните	власти,	 които	се	
страхуват,	че	ще	останат	без	не-
обходимия	 брой	 ученици	 и	 ще	
изгубят	работните	си	места.	

•	 Приемните	 училища	 –	 необхо-
дима	 е	 целенасочена	 работа	
за	 „подготовката	 на	 почвата”	 в	
приемните	училища	за	прием	на	
ромски	деца.	

•	 Местните	 публични	 образова-
телни	институции	и	 власти	–	 за	
оказване	 на	 необходимата	 под-
крепа	 и	 поемането	 на	 цялата	
политическа,	финансова	и	упра-
вленска	отговорност	за	процеса.	

•	 Местните	медии	–	за	осигурява-
не	на	медийна	подкрепа	на	про-
цеса.

 Анализът на заинтересованите 
страни ни дава и други две необходи-
ми важни характеристики, свързани 
със спецификите на местната ром-
ска общност и особено актуална ха-

рактеристика напоследък – социал-
ния статус на ромското семейство.  
През последните години започнаха 
видими процеси на разслоение в бъл-
гарското общество. Появиха се голе-
ми пропасти и социални неравенства 
даже в самите ромски общности. 

 Както във всеки голям град, 
така и в град Х., Анализът на заинте-
ресованите страни най-вероятно ще 
регистрира наличието на четири раз-
лични групи родители: 

•	 Първият	 тип	 родители	 са	 тези,	
които	са	с	по-големи	финансови	
възможности,	обикновено	пъту-
ват	и	работят	в	чужбина.	Сблъск-
вайки	се	със	западния	начин	на	
живот,	бързо	осъзнават	нуждата	
от	 добро	 образование	 и	 започ-
ват	целенасочено	да	инвестират	
средства	и	усилия	децата	им	да	
го	получат.	Обикновено	тези	ро-
дители	избират	добри	„смесени”	
училища	за	своите	деца	и	не	се	
нуждаят	от	допълнителната	под-
крепа,	която	една	местна	НПО	би	
им	предоставила	чрез	участие	в	
проект	за	десегрегация.	

•	 Вторият	 тип	 родители	 са	 тези,	
които	 имат	 желание,	 но	 нямат	
необходимите	 възможности	 да	
пращат	сами	децата	си	в	смесе-
ните	 училища.	 Това	обикновено	
е	 контингентът	 деца,	 с	 които	 се	
работи	по	десегрегационна	про-
грама.

•	 Третият	тип	родители	са	родите-
лите,	 които	 се	 противопоставят	
на	 възможността	 децата	 им	 да	
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получат	 образование	 в	 смесе-
ни	 училища	 поради	 страха	 от	
дискриминация	и	малтретиране	
в	новата	 среда	и	ниския	 социа-
лен	 статус	 на	 семейството.	 В	
този	 случай	 местното	 училище	
е	 единствената	 възможност	 за	
получаване	 на	 „каквото	 и	 да	 е	
образование”.

•	 Четвъртият	тип	родители	са	ро-
дителите	на	социално	занемаре-
ни	деца,	деца,	които	не	са	обхва-
нати	в	училище	(деца	на	улицата)	
–	деца,	които	никога	не	са	били	
в	 училище	 или	 са	 отпаднали	 от	
училище	в	малките	класове,	при	
тях	участието	в	десегрегационен	
проект	е	немислимо	и	местното	
училище	е	единствената	им	въз-
можност.	 В	 такива	 семейства	 се	
наблюдава	 ежедневна	 борба	 за	
физическо	оцеляване.

 Спецификата на местната ром-
ска общност се взема предвид, когато 
трябва да се оцени отношението на 
общността към образованието, нали-
чието на ранни бракове и степента на 
владеенето на официалния български 
език, за да може местният образовате-
лен модел по подходящ начин да адре-
сира и тези проблеми.

I.4.4.2.  Структура на местния 
образователен модел

 Тези детайлни характеристи-
ки ни дават ориентири какви основни 
образователни практики трябва да 
включва нашият местен образовате-
лен модел:

 1. Практика на ранно детско 
развитие

 При всички случаи един успе-
шен местен образователен модел при 
деца, които имат проблеми с първона-
чалната липса на социални умения и 
компетенции, е желателно да съдържа 
практика за ранно детско развитие, за 
постигане на училищна готовност. 

 Тази практика е от особено зна-
чение за кварталите, където няма дет-
ски градини. Там, където има детски 
градини, този тип работа може да се 
организира с въвеждането на помощ-
ник-възпитатели от ромски произход 
и различни специалисти по ранно дет-
ско развитие. Постигането на училищ-
на готовност и доброто владеене на 
български език, осигуряват до голяма 
степен т. нар. „равен старт” за ромски-
те деца на входа на училището.

 2. Десегрегационна практика

 След като анализът ни е дал 
представа за отношението на родите-
лите към десегрегацията и евентуал-
ните им възможности за участие в този 
процес, планираме следните съставни 
практики:

•	 Подготовка	 на	 приемните	 учи-
лища	–	обучение	на	педагогиче-
ския	персонал	и	училищното	на-
стоятелство	 за	 правната	 страна	
на	 проблема	 със	 сегрегацията,	
обучение	на	учителите	за	работа	
в	 мултикултурна	 среда,	 обуче-
ние	на	членовете	на	училищни-
те	 настоятелства	 и	 училищните	
власти	 в	 преодоляване	 на	 кон-
фликти	на	етническа	основа,	не-
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формални	срещи	и	разговори	с	
родителите	на	българските	деца	
в	 класовете,	 където	 се	 очаква	
да	 се	 запишат	 ромски	 деца,	 за	
намаляване	 на	 съпротивите	 и	
дискриминационните	 нагласи,	
подготовка	 на	 родителите	 на	
ромските	деца	за	намаляване	на	
страховете,	че	децата	им	ще	бъ-
дат	 малтретирани	 и	 обиждани,	
подходящи	 форми	 на	 контак-
ти	 на	 децата	 от	 двата	 етноса	 за	
сближаване	 и	 взаимно	 опозна-
ване.

•	 Въвеждането	 на	 образование	 в	
мултикултурна	 среда	 в	 прием-
ните	училища.	Това	може	да	бъде	
изпълнено	 чрез	 използване	 на	
съществуващите	 образовател-
ни	 пакети,	 създадени	 в	 хода	 на	
предишни	 пилотни	 програми,	
или	чрез	опит	да	бъде	създадена	
съвсем	нова	практика	на	образо-
вание	в	мултикултурна	среда	въ-
тре	 в	 приемните	 училища.	 Това	
включва	 организация	 на	 извън-
класни	занимания	в	подкрепа	на	
интеграцията	и	 други	 дейности,	
които	 отговарят	 на	 нуждите	 и	
желанията	на	децата.

•	 Предоставяне	 на	 различни	 до-
пълнителни	 услуги	 в	 класната	
стая	 или	 в	 училището.	 Това	 из-
исква	широко	прилагане	на	ин-
дивидуален	подход	и	достъп	до	
специалист,	 който	 да	 работи	 с	
децата	 със	 специални	 образо-
вателни	 нужди	 и	 с	 децата,	 из-
оставащи	 с	 учебния	 материал.	
Допълнително	 към	 горепосоче-

ните	 компоненти	 важна	 роля	 е	
отредена	и	на	учители,	психоло-
зи,	 педагогически	 съветници	 и	
обучени	помощници	на	учителя	
от	ромски	произход.	В	началото	
тяхното	 присъствие	 и	 функция,	
която	 наред	 с	 другото	 включ-
ваше	 и	 общуване	 с	 родителите,	
създаде	известни	противоречия.	
Имаше	 твърдения,	 че	помощни-
ците	 на	 учителя	 пречат	 на	 ра-
ботата	в	класната	стая	и	забавят	
напредъка	 на	 останалите	 деца.	
Но	наличният	опит	сочи,	че	при-
съствието	на	помощника	на	учи-
теля	в	 клас	не	ощетява	не-ром-
ските	деца	и	може	да	бъде	дори	
полезно,	 особено	 ако	 неговата	
задача	е	да	помага	и	на	българ-
ските	деца,	които	изостават	с	ус-
вояването	на	учебния	материал.

 3. Целенасочена работа за 
повишаване на качеството на обра-
зование в съществуващото учили-
ще

 При третия и четвъртия тип ро-
дители и деца местният образователен 
модел трябва да включва преди всич-
ко работа за повишаване на качество-
то на образование в съществуващото 
училище, като този подход би могъл да 
включва допълнителна квалификация 
на учителите, интерактивни методи 
на преподаване, извънкласни занима-
ния с децата, засилване на връзката 
„семейство – училище” чрез въвежда-
не на помощници на учителя в клас и 
всички останали практики, доказали 
своята ефективност.
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 Практиката в България по-
казва, че НПО обикновено започват 
десегрегационните си програми с 
първокласници и второкласници от 
сегрегираното училище, които са по-
казали по-добри резултати в първи 
клас. При третокласниците и четвър-
токласниците от сегрегираното учили-
ще положението е по-сложно, защото 
вече се появяват значителни пропуски 
в знанията им и преместването на тези 
деца в смесено училище без допълни-
телна подготовка ще се отрази пагуб-
но на тях; само след няколко месеца 
те или ще отпаднат, или ще се върнат в 
сегрегираното училище.

 4. Постоянно действаща ком-
пенсаторна програма за ромските 
ученици

 Горният факт обуславя нуж-
дата от организирането на постоянно 
действаща компенсаторна образова-
телна програма за ромските ученици, 
които участват или ще участват в де-
сегрегационната програма, но не са 
основният контингент деца (най-вече 
за второкласници и третокласници) 
и които са застрашени от бързо от-
падане от смесеното училище. Тази 
програма има за цел да ликвидира в 
кратки срокове пропуските в знанията 
на децата от сегрегираното училище 
до изискванията в смесеното учили-
ще и ако все пак децата отпаднат, да 
работи с тях за връщането им обратно 
при постоянната специализирана под-
крепа на училищни психолози. За тази 
цел трябва да се наемат специалисти 
и учители от други смесени училища, 
които да работят с ромските деца, а за-

ниманията трябва да протичат извън 
сегрегираното училище.

I.4.4.3. Практическо приложение 
на местния образователен модел

 На този етап е важно вече да 
имаме ясно разпределени задачи и 
ангажименти между отделните заинте-
ресовани страни, като няколко неща са 
от особена важност:

•	 Ролята	на	НПО	в	процеса	е	пре-
димно	 да	 инициира,	 да	 експе-
риментира,	 да	 създава	 модели,	
да	 създава	 партньорства,	 да	
критикува,	 да	 отстоява	 мнения	
и	права,	да	изисква,	да	търси	от-
говорност,	 да	 лидира	 процеса,	
но	 да работи за трансфери-
рането на цялостния процес 
към официалните институ-
ции,	 защото	ТЕ	са	отговорни	за	
осигуряването	 на	 равен	 достъп	
до	 качествено	 образование	 за	
всички	деца	без	значение	на	тех-
ния	етнос,	социално	или	физиче-
ско	състояние.

•	 Местната	 НПО	 трябва	 да	 се	 от-
каже	 окончателно	 от	 несвой-
ствени за нея задачи	 като	
извозване	на	ученици,	закупува-
не	на	автобуси,	 техническа	под-
дръжка,	заплати	на	шофьори	и	т.	
н.	 Тази	 функция	 трябва	 да	 бъде	
прехвърлена	на	местната	власт.

•	 Ролята	и	мястото	на	НПО	е	вътре	
в	 общността,	 тя	 е	 ценна	 с	 това,	
че	се	явява	изразител на инте-
ресите на местната общност 
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и	 основните	 задачи,	 които	НПО	
би	могла	да	поеме	в	процеса,	е	
да	 работи	 с	 местната	 общност	
за	подкрепа	на	процеса,	да	под-
държа	мотивацията	и	да	работи	
ежедневно	с	родителите.

•	 Не	бива	да	се	забравя,	че	авто-
бусът не е само за ромските 
деца,	той	трябва	да	се	разглеж-
да	като	нормален	училищен	ав-
тобус,	който	превозва	до	учили-
ще	 всички	 деца	 независимо	 от	
етноса.

•	 Ако	се	наложи	да	се	организира	
подкрепяща социална про-
грама за	 ромските	 деца,	 по-
сещаващи	 смесено	 училище,	 е	
добре	в	нея	да	имат	възможност	
да	 участват	 и	 българските	 деца,	
за	да	не	се	създава	усещането	за	
привилегированост	 на	 ромски-
те	деца.	Освен	това	тя	трябва	да	
бъде	много	добре	премерена	и	
да	не	създава	у	родителите	зави-
симост	и	увереност,	че	„другите”	
трябва	 да	 се	 грижат	 за	 техните	
деца,	 да	 не	 ги	 освобождава	 от	
ежедневните	им	родителски	от-
говорности.	

•	 Най-важните	предизвикателства	
на	 етап	 „практическо	 приложе-
ние	на	модела”	са:	

–	осигуряването	 на	 достатъчно	
и	 устойчиво	 финансиране	 от	
местната	 власт	 за	 целия	 про-
цес	независимо	от	външни	до-
нори;	

–	преодоляване	 съпротивата	на	
българските	родители	техните	

деца	да	учат	заедно	с	ромските	
деца;

–	работата	с	родителите	на	ром-
ските	деца	–	от	една	страна,	да	
се	успокоят,	че	децата	им	няма	
да	 бъдат	 малтретирани,	 и	 от	
друга,	 да	 разберат,	 че	 всичко	
това	 се	прави	 за	бъдещето	на	
техните	 деца.	 Местната	 НПО	
категорично	 трябва	 да	 рабо-
ти	 срещу	 мисленето	 на	 част	
от	 родителите,	 че	 пращайки	
децата	 си	 на	 училище,	 правят	
услуга	на	организацията,	за	да	
се	пресекат	в	зародиш	бъдещи	
условия	 за	 претенции	 от	 вся-
какъв	характер;

–	преодоляването	на	съпротива-
та	 на	 сегрегираното	 училище	
също	е	много	важно	предизви-
кателство,	 за	 което	 трябва	 да	
се	работи	системно.	Учители-
те обикновено се страхуват 
от работата с “трудни” деца 
от етническите малцин-
ства, особено когато нямат 
предишен опит от работа 
в мултикултурна среда и с 
деца с нисък социален про-
изход. В такива случаи е 
много важно да се постави 
акцент върху справянето 
по професионален начин 
със страховете на тези учи-
тели, като се влияние сис-
темно върху техните нагла-
си и подобряване на техния 
капацитет чрез обучение, 
супервизия и професиона-
лен обмен.
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 Много е важно създаденото 
общо партньорство между местната 
НПО, местната ромска общност, пуб-
личните образователни институции 
и местната власт да излъчват общи 
послания в публичното пространство, 
които да промотират местния модел 
като продукт на общите усилия за 
решаване на проблема с достъпа на 
ромските деца до качествено образо-
вание, а не като самостоятелна идея 
само и единствено на НПО. Това ще 
даде необходимата тежест и легитим-
ност на всички бъдещи трудни реше-
ния, касаещи практическото прило-
жение на модела и в крайна сметка 
успеха на общите действия като цяло.

 

I.4.4.4.  Наблюдение и оценка

 Практиката досега показва, че 
наблюдението на процеса обикновено 
се прави от страна на местното парт-
ньорство, в лицето на НПО, представи-
телите на местната ромска общност и 
публичните институции и при възник-
ване на проблеми те се дискутират и се 
вземат съответните решения за про-
мяна на подход или стратегия. 

 Напоследък е особено акту-
ален т. нар. метод на „общностен мо-
ниторинг”, който представлява до-
питване до общността преди и след 
съответните интервенции, за да се 
регистрира промяната в оценката на 
общността за услугата, която получава. 

 При всички случаи, когато се 
прави оценка на даден модел или до-
бра практика, трябва да се ангажират 

независими експерти и специалисти 
от университетите, а не организации, 
които са в конфликт на интереси с ор-
ганизацията, която оценяват, защото 
успехът на един образователен модел 
зависи от успеваемостта на децата 
в новата среда, която е конкретна и 
може да се измери. Една оценка винаги 
е по-добре да показва както положи-
телните, така и отрицателните страни 
на дадена практика. Така следващите, 
които ще приложат практиката на своя 
територия, няма да повтарят грешките 
на тези преди тях.

І.5. ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

 През 2008 г. под ръководство-
то на омбудсмана на Република Бъл-
гария бяха подготвени Наръчник за 
добро управление на местно ниво 
и Методика за оценка на доброто 
управление в общините по проект 
№К08-12-1-C/09.07.08 „Прилагане на 
принципите на доброто управление 
в местната власт”, съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд. Наръчникът и мето-
диката съдържат принципи и индика-
тори на доброто управление, които са 
използвани при оценката на добрите 
практики, описани в настоящата глава:

 За целите на изследването бяха 
избрани населени места, които отгова-
рят на следните критерии: 

 Големина на града и брой на 
ромското население

•	 голям	град	(над	300	000	души)	с	
районно	 деление	 и	 голям	 ром-
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ски	квартал	–	Пловдив	

•	 средноголям	град	със	значител-
но	ромско	население	–	Шумен

•	 малък	град	със	значително	ром-
ско	население	–	Пещера,	Кавар-
на,	Нови	пазар	

•	 село,	където	ромите	са	мнозин-
ство	от	 населението	–	 с.	 Каспи-
чан

 Наличие на развити НПО или 
ромско участие в местната власт

•	 град	със	силни	НПО	структури	–	
Пловдив,	Нови	пазар

•	 град	 с	 осезаемо	 присъствие	 на	
роми	в	местната	власт	–	Каварна,	
Пещера,	Шумен

•	 село	с	кмет	от	ромски	произход	
–	Каспичан

 За изготвянето на настоящата 
глава бяха проведени срещи и интер-
вюта с кмет на община, кмет на район, 
кмет на село, общински съветници, 
експерти в общинските администра-
ции, представители на ромски орга-
низации и представител на неправи-
телствена организация, работеща по 
въпросите на местното самоуправле-
ние.

 Описание на добра практика            

 Всепризнат факт е, че ромите 
не са изобщо или не са достатъчно до-
бре представени в различните нива на 
държавно управление в България, т.е. 
те не участват активно в процеса на 
вземане на решения. Това донякъде 
обяснява липсата на доверие в дър-

жавните институции и възприемането 
им от ромите предимно като репре-
сивен апарат. На ромските лидери и 
граждански активисти се гледа като на 
посредници между ромската общност 
и външните фактори. В преобладава-
щите случаи те посредничат на дър-
жавата и донорите при работата им с 
ромите. Като основен проблем се оч-
ертава липсата на легитимни предста-
вители или говорители на ромите пред 
институциите – проблем, който дър-
жавните чиновници често формулират 
като липса на „ромски партньор”. Опи-
тите за изкуствено създаване на ром-
ски партньори на държавата чрез на-
значаване на кметски пълномощници 
в ромските квартали или овластяване 
на отделни НПО невинаги даваха очак-
ваните позитивни резултати. Затова бе 
нужно да се проследи дали съществу-
ват модели на местно ниво, които биха 
могли да се мултиплицират.   

 В процеса на изследването се 
очертаха два модела на интервенции: 
централизиран и децентрализиран. 
Първият е най-добре представен в Ка-
варна, елементи от него се наблюдават 
и в Нови пазар и Пловдив. Децентрали-
зираният модел е най-добре предста-
вен в  Пещера и е в начален стадий на 
изграждане в Шумен.

 Характеристики на центра-
лизирания модел (функциониращ 
най-добре в Каварна)

•	 Наличие	на	политическа	воля	от	
страна	 на	 кмета	 на	 населеното	
място	за	решаване	на	конкретни	
проблеми	
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–	принцип	 на	 отзивчивост	 на	
местната	 власт	 към	 очаквани-
ята	на	гражданите	

•	 Създаване	 на	 административно	
звено	по	малцинствените	въпро-
си	в	общинската	администрация	
(Каварна,	Пловдив)	

–	принцип	 на	 човешките	 права,	
културното	 разнообразие	 и	
социалното	единство

•	 Осигуряване	на	средства	от	об-
щинския	 бюджет	 и	 външно	 фи-
нансиране	 за	 решаване	 на	 кон-
кретни	проблеми	

–	принцип	 на	 стабилно	 финан-
сово	управление	

–	принцип	 на	 ефикасност	 и	
ефективност

•	 Наличие	 на	 лица	 от	 ромски	
произход,	 които	 изпълняват	
управленски/координиращи/
технически	 функции	 –	 кмет	 в	
Каспичан,	 началник	 на	 сектор	
в	 Каварна,	 началник	 на	 отдел	 в	
Пловдив,	 служители	 в	 община	
Нови	пазар

–	принцип	 на	 компетентност	 и	
капацитет	

•	 Изградено	доверие	между	ром-
ската	общност	и	ромите	в	адми-
нистрацията	–	 кметът	на	Каспи-
чан	е	в	края	на	втория	си	мандат,	
началникът	на	сектор	в	Каварна	
е	„ромски	кмет”	от	2001	г.

–	принцип	 на	 откритост	 и	 про-
зрачност	

•	 Реални	 резултати	 от	 доброто	

управление	 –	 изграждане	 на	
цялостната	 инфраструктура	 на	
ромския	квартал	в	Каварна,	оси-
гуряване	 на	 автобус,	 извозващ	
учениците	 от	 квартала	 до	 всич-
ки	училища	в	града,	саниране	и	
ремонт	на	детската	градина	и	на-
чалното	училище	в	квартала	

–	принцип	 на	 ефикасност	 и	
ефективност

 Характеристики на децен-
трализирания модел (функциони-
ращ най-добре в Пещера)

•	 Функциониране	 на	 квартален	
съвет	в	ромския	квартал,	създа-
ден	 по	 инициатива	 на	 населе-
нието	

–	принцип	на	представителност	
и	 участие	 на	 гражданите	 в	
управлението	

•	 Регистрация	 на	 кварталния	 съ-
вет	 съгласно	 наредба	 за	 квар-
талните	 съвети,	 приета	 от	 съот-
ветната	община	

–	принцип	на	върховенството	на	
закона	

–	принцип	 на	 отзивчивостта	 на	
местната	 власт	 към	 очаквани-
ята	на	гражданите	

•	 Участие	 на	 роми,	 притежава-
щи	 нужната	 компетентност	 и	
качества,	 в	 местните	 избори	 и	
успешно	 участие	 в	 работата	 на	
общинския	съвет	

–		принцип	на	участието	на	граж-
даните	в	управлението

•	 Реални	резултати	от	функциони-
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рането	 на	 модела	 –	 споразуме-
ние	 с	 бъдещия	 кмет	 в	 Пещера,	
създаване	 на	 Дирекция	 „Соци-
ални	дейности	и	етнически	и	де-
мографски	 въпроси”,	 в	 която	 са	
назначени	общо	6	души,	от	които	
4-ма	 от	 ромски	 произход,	 сред	
тях	 2-ма	 здравни	 медиатори	 по	
един	 за	 двата	 ромски	 квартала,	
привличане	на	средства	по	опе-
ративните	програми	в	общината	

–	принцип	на	устойчивост	и	дъл-
госрочна	ориентация

–	принцип	 на	 стабилно	 финан-
сово	управление

 Анализ на факторите, допри-
насящи за добри резултати

 Ключов фактор е мотивацията 
за ромско участие. Там, където роми-
те не участват в обществено-полити-
ческия живот на съответните населени 
места, не можем да говорим за успеш-
ни практики на добро управление 
спрямо ромската общност. 

 Разбира се, успехът на практи-
ките зависи от редица местни фактори 
– наличието на относителна етническа 
търпимост, инвестициите в икономи-
ката на местно ниво, които създават 
заетост, образователното равнище, 
културният живот в населеното мяс-
то допринасят за добрите резултати. 
Държавната политика може да бъде 
положителен фактор, ако насърчава 
гражданското участие в процеса на 
вземане на решения на местно ниво 
и чрез целево финансиране от репу-
бликанския бюджет и европейските 
фондове. Неправителственият сектор 

остава фактор за въздействие върху 
политиката на централната и местната 
власт, но има нужда от по-голяма не-
зависимост и прозрачност в неговата 
работа.

 Анализ на общите предизви-
кателства и положителни начини за 
тяхното преодоляване

 Без целенасочена държавна 
политика няма как да бъдат постиг-
нати устойчивост и мултиплициране 
на добрите практики, но тази държав-
на политика трябва да се изразява в 
създаване на законови условия и въз-
можности за хората на местно ниво 
да развиват местен модел за реша-
ване на проблемите си, съобразен с 
конкретните местни специфики. 

 Реализирането на централизи-
рания модел на добри практики стра-
да от един основен недостатък: зави-
си от личността на кмета/съответния 
администратор – налице е субективен 
фактор, неустойчив във времето. В 
този смисъл устойчивост и развитие 
може да се очаква в по-голяма степен 
при децентрализирания модел на до-
бри практики, който е свързан с моби-
лизацията и овластяването на самата 
ромска общност. Разбира се, това зави-
си от капацитета на местната общност, 
който е различен в различни населени 
места. За разгръщането на този капа-
цитет е нужно създаване на предпос-
тавки от правен и финансов характер. 

 Предпоставки за развитие на 
добрите практики са законодател-
ната реформа в местното самоу-
правление с цел постигане на реална 



78

ПРЕГЛЕД НА ДОБРИ ПРАКТИКИ С ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА РОМСКО ВКЛЮЧВАНЕ

децентрализация, реформирането на 
бюджетната (финансовата) политика на 
правителството и общините и поема-
нето на отговорност от ромската общ-
ност за решаване на проблемите й.

 Пречките и предизвикател-
ствата, с които интервюираните най-
често се сблъскват при реализирането 
на добри практики, могат условно да 
се разделят на две групи: външни за 
ромската общност и вътрешни за ром-
ската общност. 

 Като основна външна пречка 
обикновено се посочва липсата на 
политическа воля от страна на хо-
рата, заемащи властови позиции. Тъй 
като по правило тези хора са от етни-
ческото мнозинство, се смята, че те 
имат дискриминационни нагласи по 
отношение на ромите. Мнозинството 
от кметовете и общинските съветници 
например не смятат за приоритет про-
блемите на ромските квартали в съот-
ветните градове и поради това общин-
ските съвети трудно заделят средства 
от общинските бюджети за подобря-
ване на инфраструктурата в тези квар-
тали. Кандидатстването с проекти по 
оперативните програми от страна на 
общините не променя нищо предвид 
ниската приоритетност на проблемите 
на махалите, населени с роми.

 Свързана с дискриминацион-
ните нагласи е и практиката на купува-
не на гласове по време на избори в ре-
дица ромски квартали. Тази практика 
води до отчуждаване между ромското 
малцинство и мнозинството и взаим-
но недоверие, тя създава отношения 

на клиентелизъм и зависимост. Посте-
пенно ромите в махалите започват да 
осъзнават, че никой отвън няма да им 
помогне и че тяхната собствена иници-
ативност е от огромно значение. 

 Вътрешни пречки са трудното 
постигане на мобилизация сред насе-
лението на ромските квартали, труд-
ното изграждане на доверие в местни 
лидери, липсата на координация и об-
мяна на опит между ромите в различ-
ните населени места, ниското само-
чувствие на ромите, липсата на вяра в 
собствените сили и възможности. 

 Ромите са имали традиции в 
самоуправлението, именно успешна-
та вътрешна самоорганизация е била 
фактор за оцеляването на ромите тол-
кова векове в Европа, но тези тради-
ции са били разрушени под влияние 
на макрообществото. Парадоксалното 
в случая е, че днес ромите отново се 
нуждаят от тези загубени умения, за да 
се справят със собствените си пробле-
ми. 

 Предизвикателство общо и за 
ромската общност, и за българското 
мнозинство е допускането на пред-
ставители от самата общност с необ-
ходимата експертиза и капацитет до 
властови и финансов ресурс, което ще 
позволи прилагане на един от осно-
вополагащите принципи на доброто 
управление – участие на гражданите в 
процеса на вземане на решения.
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

 Освен описаните в този доклад 
практики съществуват десетки при-
мери за равностойни проекти и про-
грами, които справедливо биха заели 
своето място в графата „добри практи-
ки”. Нашата основна цел е не толкова 
да определим най-добрите от тях, а да 
посочим, че такива практики същест-
вуват и в тях може и трябва да се инве-
стира и занапред.

ІІ.1. Жилищни условия

 Социалните жилища в Бълга-
рия са вероятно публичната услуга, 
при която е налице най-голямо раз-
минаване между търсене и пред-
лагане. Това превръща подбора на 
бенефициенти в ключов фактор, но 
позволява във фокуса на програмата 
да бъдат поставени тези бенефициен-
ти, които увеличават до максимум шан-
совете за нейния успех. Построяване-
то на жилища за ромски семейства в 
кв. „Изток” в Кюстендил, изпълнено от 
фондация АДРА, е един от няколкото 
примера на устойчива нова програма 
за социални жилища в най-новата бъл-
гарска история. Подобно на програма 
„Земята – източник на доходи” тук от-
ново потенциални бенефициенти не са 
най-уязвимите и нуждаещи се членове 
на общността, а избрани от местен съ-
вет лица, които умеят „да спазват пра-
вилата”.  

 Преобладаваща част от ром-
ското население в квартал „Изток” са 

членове на адвентната църква (т. нар. 
„съботяни”) протестантска деномина-
ция, представител на която е и Фонда-
ция АДРА. Споделените ценности и об-
щата идентичност определят високи 
нива на социален капитал в тази общ-
ност, което до голяма степен гаранти-
ра постигането на добри резултати и 
устойчивост на програмата. 

 Част от успеха на проекта е в 
резултат на общностния натиск за спаз-
ване на правилата – редовно плащане 
на разходите и опазване на сградния 
фонд, а нарушителите са принудени да 
напуснат обитаваното жилище. Фон-
дация АДРА прилага и сходен модел, 
както при оземляването – съчетание 
на социални цели и пазарни пра-
вила, въпреки смекчения им вариант, 
тъй като сумите, които се събират от 
бенефициентите за наем и текуща под-
дръжка на сградите, така и не достигат 
и фондацията продължава да дотира 
поддържането на сградите по подобие 
на политиката на общинските власти в 
развитите държави по отношение на 
управлението на социални жилища. 

 Тук е важно да отбележим вто-
рия съществен фактор, който по наше 
мнение ще играе все по-голяма роля в 
бъдеще при прилагането на интервен-
ции от подобен характер в различни 
общности, в това число и ромската – 
доверието в общността или нивото 
на социалния капитал. Това е фактор, 
който се определя от вътрешногрупо-
вите връзки и отношения, базирани 
на сходна идентичност, обичаи, вяр-
вания, ценности, нагласи, убеждения и 
възприети норми. 
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 Подобни пилотни инициативи 
са прилагани и на други места в Евро-
па, разликата е в това, че Фондация 
АДРА е осъзнала неизменната нужда 
от съпътстваща социална работа 
в такива случаи и успява да я органи-
зира ефективно чрез доброволци от 
общността.

 Случайно или не в Перущица, 
където се прилага практиката за озем-
ляване на малоимотни и безимотни 
ромски семейства, местната общност 
също принадлежи към протестантска 
деноминация. Очевидно е, че възпи-
танието в общохристиянски цен-
ности играе значителна роля в про-
мяната на общностните ценности и 
нагласи и гарантира успех на практи-
ки, основани на споделени отговорно-
сти и общностен просперитет.                                                                                             

 Третият решаващ фактор за ус-
пеха на инициативата са ефективните 
партньорства, които АДРА и местната 
общност успяха да създадат в хода на 
инициативата. Община Кюстендил се 
включва в предоставянето на терен за 
строителството на сградите, а общи-
на Виена участва със средства. И тук, 
както и при оземляването, се включ-
ва изискването за собствен принос, 
но този път не като средства, а като 
доброволен труд в построяването на 
жилищата. Това изискване е свързано 
с необходимостта от изграждането на 
собственическо чувство у бенефици-
ентите, което неминуемо има отноше-
ние към стопанисването и опазването 
на сградния фонд.

ІІ.2. Заетост и самонаемане

 В областта на създаването на 
доходи представената в този доклад 
практика е програмата за оземляване 
на малоимотни и безимотни роми на 
Фондация “Земята – източник на дохо-
ди”. И тук, както и при разработването 
на местните образователни модели, е 
необходим много добър предварите-
лен анализ на условията и нагласите 
на местната ромска общност за учас-
тие в подобен род интервенции. Нещо 
повече, опитът на специалистите от 
фондацията показва, че решението за 
това кой може да участва в програмата 
и кой не трябва да се вземе, след като 
„човек поживее определено време в 
махалата”, за да разбере от първа ръка 
вътрешните фактори в общността, 
нагласите, мнението и евентуално-
то влияние на местните лидери, да се 
увери, че потенциалните участници 
притежават предприемачески дух и 
са достатъчно надежден партньор по 
програмата. Трябва да се намерят оне-
зи хора, които имат желание, но нямат 
възможност да си закупят земя, това е 
онази прослойка в общността, която 
не е фокусирана върху ежедневното 
си „оцеляване”, а има сили и потен-
циал за развитие. Този опит идва да 
покаже, че селекцията на бенефициен-
тите на програмата е ключов фактор за 
постигане на добри резултати и в бъ-
деще. 

 Друг основен фактор, който 
заслужава да се има предвид, е непра-
вителствената организация и капаци-
тетът, който задължително тя трябва 
да притежава. В примера са налице 
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висококвалифицирани специалисти 
– агрономи и финансисти, които имат 
търпението и желанието да работят 
с ромската общност и вярват, че роми-
те могат да бъдат успешни предприе-
мачи.

 В описанието на практиката са 
регистрирани всички детайли, които 
имат отношение към постигането на 
добри резултати и които са свързани 
с устойчивостта и възможността кон-
кретната практика да се мултиплици-
ра.

 Това, което е по-важно според 
нас обаче, е да се разбере уникал-
ността на подхода, който до голяма 
степен гарантира постигането на до-
бри резултати. Подходът, приложен в 
тази практика, е класически пример 
за интегриран подход, който е в ос-
новата на устойчивостта на програ-
мата и който включва финансиране, 
обучение и консултиране на място 
няколко години поред. Изискването за 
собствено участие в първоначално-
то финансиране на покупката на земя 
внася допълнителна доза сериозност 
и отговорност във взаимните отноше-
ния. Този подход изгражда увереност 
и доверие в общността, тъй като хора-
та виждат, че не се работи на парче, а 
се инвестира в дългосрочното им раз-
витие.

 Една от най-големите пречки 
пред развитието на предприемаче-
ството сред ромската общност е лип-
сата на първоначален и оборотен 
капитал. Това е така, защото банките 
не разпознават ромите като надеждни 

клиенти, обикновено те нямат какво 
да заложат като ипотека срещу заем, а 
това, което имат, е без стойност за бан-
ката. 

 Моделът „Земята – източник 
на доходи” елиминира всички тези 
пречки, тъй като съчетава социални 
цели и пазарни правила. Екипът на 
организацията чрез своята политика 
на партньорство прави така, че „из-
важда” от несигурното първоначално 
състояние фермерите – потенциални 
собственици на земя, чрез социални 
мерки и развива всеки собственик на 
земя до състояние, в което той сам да 
може да продължи и да може да ползва 
банкови кредити при необходимост.

 Моделът е изпробван и рабо-
ти успешно не само в условията на аг-
робизнес, но и в условията на бизнес, 
свързан с предоставянето на услуги 
в общността. Екипът на фондацията е 
подпомогнал стартиращ малък бизнес 
в ромската махала на Перущица, къде-
то работилницата за смяна на автомо-
билни гуми и поправка на автомобили, 
както и местният фризьорски салон 
работят успешно и до този момент.

ІІ.3. Здравеопазване

 Описаната в този доклад до-
бра практика в областта на достъпа до 
здравеопазване е практиката „здравен 
медиатор”. Това е една доказано ефек-
тивна медиативна практика, която е 
разпознаваема сред ромската общ-
ност и която се ползва с все по-голяма 
популярност сред местните институ-
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ции. Можем уверено да кажем, че бла-
годарение на усилията и постоянната 
работа на Фондация „Здравни пробле-
ми на малцинствата”, която въвежда 
за първи път в системата на здравео-
пазването длъжността „здравен ме-
диатор” и продължава да работи за 
институционализирането и популяри-
зирането на тази професия, пътят пред 
мултиплицирането на тази практика е 
разчистен. 

 Устойчивостта на практиката е 
свързана най-вече с нуждата от гаран-
тиране на дългосрочни ангажименти 
на институциите спрямо здравните 
медиатори и на осигуряването на по-
стоянно и навременно финансиране за 
програмите, по които се заплащат тех-
ните трудови възнаграждения. 

 За развитието и разширяване-
то на обхвата на тази длъжност от голя-
мо значение е нуждата от определяне 
на национални стандарти за условия 
на труд, заплащане, и работно време 
на здравните медиатори, което може 
да се постигне както на местно, така 
и на национално ниво със сътрудни-
чеството на държавните институции, 
общинските власти и експерти.

 Обучението и институционали-
зацията на новите здравни медиатори 
трябва да продължава да се реализира 
със сътрудничеството на медицински-
те колежи и университети.

 Популяризирането и разширя-
ването на професията „здравен медиа-
тор” трябва основно да се организира 
с участието на институциите, Минис-
терството на здравеопазването и спе-

циализираните местни и национални 
медии.

ІІ.4. Образование 

 Съществуващите практики и 
модели в образованието са насочени 
към един много актуален в момента 
проблем – сегрегацията на ромските 
ученици. Правени са различни опити 
за десегрегация на ромските учили-
ща и за подпомагане на интеграцията 
на ромските деца в масовите учили-
ща, където има голямо присъствие на 
ученици от българското мнозинство. 
Резултатите са смесени и отразяват 
както ползите от обучението в мул-
тиетническа и мултикултурна среда, 
така и опасностите от преместването 
на учениците в училища, които не са 
подготвени да осигурят добра и гос-
топриемна среда. Масовото затваряне 
на училища от страна на държавата, 
извършено не като част от план за де-
сегрегация, а в резултат на рационали-
зиране на училищната мрежа, предос-
тави на някои ученици възможността 
да посещават по-добри училища, но и 
увеличи дела на преждевременно от-
падналите от образователната систе-
ма. 

 В областта на образованието 
повече, отколкото във всяка друга об-
ласт е налице необходимост от кри-
тична преценка на съществуващите 
практики и придвижване напред чрез 
опит да бъдат извлечени най-добри-
те елементи от различните подходи, 
които да бъдат съчетани в новаторски 
модели на училищно обучение. Непре-
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къснатите реформи и възникналата 
в резултат от това дестабилизация на 
образователната система също пре-
доставят възможности, но и повече 
рискове. Въпреки че училищното об-
разование и образователната интегра-
ция на малцинствата присъстват в по-
литическия дневен ред от доста време, 
ако разгледаме държавните стратегии 
и документи, става видно, че както 
обещанията, така и практическите 
действия не са съразмерни с предиз-
викателствата на поставената задача. 
В българския контекст много важно е 
застъпничеството за инвестиране на 
по-големи ресурси в образованието 
и за наистина национални по обем и 
амбиция програми, насочени към ре-
шаване на проблема с нарастващия 
дял на преждевременно отпадналите 
от образователната система, както и за 
осигуряване на равен достъп до обра-
зование за ромските деца.

ІІ.5. Добро управление

 Доброто управление съблюда-
ва върховенството на закона, гаран-
тира човешките права и участието на 
гражданите в процеса на вземане на 
решения. Всяко правителство идва на 
власт с претенциите да бъде добро, 
да изгражда ефективни партньорства 
с гражданите и да отчита техния ин-
терес при вземането на решения, но 
на практика много малък процент от 
тях наистина правят това по време на 
мандата си. Ето защо беше важно да 
се намерят и опишат примерите за до-
бро управление, от една страна, за да 

видим дали доброто управление води 
до решаване на проблеми на ромите 
на местно ниво, а от друга страна, да 
покажем, че доброто управление е 
задължителен междусекторен фактор 
във всяка добра практика по принцип. 

 В двата описани модела на до-
бро управление – централизирания 
и децентрализирания, като ключови 
фактори за постигане на добри резул-
тати се извеждат наличието на поли-
тическа воля на местно ниво и овлас-
тяването и участието на ромите във 
вземането на решения на местно 
ниво. Комбинацията от тези две пред-
поставки е достатъчно условие за раз-
витието на ефективни партньорства, 
които биха се превърнали в генератор 
на добри политики и практики на инте-
грация на местно ниво. Ако се върнем 
на описанията на добрите практики в 
отделните сфери, ще видим, че наличи-
ето на ефективни местни партньорства 
присъства почти като задължителен 
елемент за постигане на положителни 
резултати. Тези партньорства обаче 
трябва целенасочено да се изграждат 
и развиват. Не можем да сме сигурни, 
че при евентуални интервенции в да-
дено населено място веднага ще ста-
нем свидетели на добра политиче-
ска воля на местно ниво и ще имаме 
налице овластена ромска общност. 
Нужно е да се инвестират време и тър-
пение, за да може двете страни за спе-
челят взаимно доверие, за да започнат 
да работят заедно за решаването на 
проблеми от местен характер. 

 Основните предизвикателства, 
свързани с възможността за мултип-
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лициране на описаните практики на 
добро управление, са свързани с нуж-
дата от целенасочена държавна 
политика и подкрепа за хората на 
местно ниво, които заедно с местна-
та власт да разработят и приложат на 
практика местен модел за решаване 
на проблемите съобразно местната 
специфика. Тук, както и при достъпа до 
образование говорим отново за мест-
ни модели, тъй като всичко зависи от 
местните условия и ресурси – както 
човешки, така и социално-икономиче-
ски, финансови и дори политически. 
Това обаче е свързано с наличие на 
„овластеност” на самата местна власт, 
нужно е тя да разполага с необходими-
те правомощия и ресурси, за да бъде 
в състояние да решава на местно ниво 
проблемите на хората. И тук стигаме 
до проблема с децентрализацията и 
необходимостта от реформа в мест-
ното самоуправление. В момента 
единственото възможно решение 
е чрез получаването на устойчи-
во финансиране от централната 
власт, тъй като общините, особено 
бедните, където ромите най-чес-
то живеят, разполагат със съвсем 
ограничен или никакъв собствен 
инструментариум. 

 Даването на правомощия на 
местната власт трябва да се съпро-
вожда със съответното финансиране 
от страна на държавата независимо 
от политическата окраска на местната 
власт, защото за никого не е тайна, че в 
България има изградена практика пра-
вителствата да толерират финансово 
предимно местна власт от техния цвят, 

за другите – каквото остане. Развитие-
то на политиките на добро управление 
на местно ниво, тяхното мултиплици-
ране и финансиране трябва да бъде 
независимо от централната власт, за-
щото това са консенсусни политики и 
дългосрочни процеси и изискват це-
ленасочени инвестиции в хора, време 
и средства, т.е. въпросът за прием-
ствеността по отношение на полити-
ките на интеграция на местно ниво не 
трябва да зависи от промени в поли-
тическия състав на общинските ръко-
водства, веднъж създаден, местният 
модел за решаването на проблемите 
на хората трябва да бъде доразвиван и 
възприеман адекватно от всяка след-
ваща местна власт.

 Проблемът с приемствеността 
е също толкова важен и на правител-
ствено равнище. Много неправител-
ствени организации търпят негативи 
от липсата на приемственост по отно-
шение на интеграционни политики, 
договорени с предишни правител-
ствени чиновници и министри. При 
всяко ново правителство НПО губят 
набраната инерция от съвместната 
работа в дадена сфера, минава много 
време, докато съответното министер-
ство отново създаде необходимите 
механизми за работа, понякога така 
и не ги създава, често се отричат на 
практика вече договорени консенсус-
ни политики и се създава усещането, 
че нещата „започват отначало”, което 
внася разочарование в средите, зани-
маващи се с подобен вид проблемати-
ка. И тук стигаме до въпроса как да се 
осигури приемственост по отношение 
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на изпълнението на интеграционните 
политики. Освен политическата воля, 
която очевидно трябва да е налице, 
стратегическият документ, който ще 
описва политиките и конкретните 
действия по отношение на интегра-
цията на ромската общност, трябва да 
бъде с достатъчно висок нормативен 
статус, който да осигури необходимо-
то сериозно отношение на правител-
ството и местната власт за неговото 
финансиране и практическа реализа-
ция. В най-добрия случай това би озна-
чавало този документ да бъде одобрен 
и от парламента. Надеждата е, че това 
ще осигури разпределянето на повече 
ресурси, които да бъдат действително 
използвани за интегриране на ромите. 
Предишният опит доказа, че ангажи-
ментите сами по себе си не са важни, 
ако държавата не е способна да ги из-
пълни и ако изпълнението не се про-
следява. 

ІІ.6. Заключения 

 Въпреки наличието на множе-
ство регулаторни документи не съ-
ществува реален ангажимент за адек-
ватно финансиране и изпълнение на 
политиките за интеграция на ромите. 
Във всяка една от разгледаните обла-
сти (жилища, образование, здравео-
пазване, заетост и добро управление) 
съществуват множество документи 
– стратегически и оперативни – кои-
то за съжаление не внасят добавена 
стойност към процеса и усилията за 
интеграция на ромите. Ангажиментите 
в повечето случаи остават на хартия и 

без реален бюджет. А инициативите не 
могат да бъдат осъществени без нали-
чие на ресурси.

 Участието на ромите в пове-
чето случаи е само на повърхността. 
Представители от ромски НПО често 
са канени за участие във форуми на 
различни нива, но тяхното участие ос-
тава на етап съвещателност и оказва 
слабо влияние в същинския процес 
на вземане на решения. Посочените 
примери на добри практики доказват, 
че участието на роми в изпълнението 
на инициативите е допринесло за по-
ложителните резултати. Следователно 
ромите трябва да бъдат не само бене-
фициенти, но и изпълнители, и учас-
тници, които вземат решения.

 Дългосрочно планиране, иници-
ативи, които не са базирани върху про-
екти. Дългосрочното планиране оз-
начава също, че предприетите мерки 
трябва да бъдат свързани и да следват 
определени планирани пътища за ин-
тервенция, които ще увеличат успеха 
на база предишни резултати при отчи-
тане на уроците, научени от по-ранния 
опит и от съществуващите практики.

 НПО са добри инициатори – 
поради тяхната гъвкавост и много 
по-малка бюрокрация, което им поз-
волява да бъдат по-креативни, да ре-
агират на предизвикателствата и да се 
адаптират към променящата се среда 
и контекст.

 Устойчивостта изисква учас-
тието на централната власт и на общи-
ните освен като надежден източник на 
финансиране, а и като инструмент за 
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изграждане на стабилна институцио-
нална основа за интеграционните по-
литики. 

 Партньорството с компетент-
ните органи е от решаващо значение 
за всички заинтересовани участници. 
Партньорството не отменя върховната 
отговорност на държавата за интегра-
ционните политики. Това, от една стра-
на, е предизвикателство към откри-
тостта и гъвкавостта на компетентните 
органи, а от друга страна – към способ-
ностите на НПО да се приспособяват 
към структурите и работните подходи 
на компетентните органи.

 Участието на ромите в процеса 
на вземане на решения на местно ниво 
е обещаващ инструмент за подобрява-
не на ефективността на изпълнението 
и проследяването. Местните официал-
ни и полуформални органи показаха 
своята жизненост и способност да съ-
действат при вземането на решения и 
постигането на консенсус.

 Взаимодействието между ми-
нистерствата и агенциите на централ-
но ниво може да бъде подобрено още, 
макар че в тази посока бе реализиран 
известен напредък. В този контекст 
ролята на централния координиращ 
орган е изключително важна. За Бъл-
гария това е Националният съвет за 
сътрудничество по етническите и ин-
теграционните въпроси, действащ към 
Министерския съвет. Безспорно е, че 
координиращата роля трябва да бъде 
засилена, независимо че дебатът коя е 
най-добрата институционална форма 
за осъществяването на тази цел далеч 

не е намерил решение. 

 И накрая, но не и по важност 
последователността и приемственос-
тта в интеграционните политики извън 
времевата рамка на изборните цикли 
и правителствения мандат е още едно 
предизвикателство, не на последно 
място и поради факта, че ромите са 
недостатъчно добре представени в 
политиката. Ангажиментът към свър-
заните с ромите политики е слаб и тези 
политики са сред първите, които от-
падат в периоди на нисък национален 
доход, което е индикатор за ниската 
позиция, отредена на тези политики в 
списъка на приоритетите. За съжале-
ние малко са доказателствата за по-
добрение в статуквото независимо от 
участието на държавата в дългосроч-
ни инициативи като „Десетилетие на 
ромското включване”. Но това участие 
също следва схемата на неравномер-
ност, присъща на националната поли-
тика, и губи инерция в средносрочен и 
дългосрочен план. 
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