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ВЪВЕДЕНИЕ – ОЦЕНКА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФОНДОВЕТЕ 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В 
БЪЛГАРИЯ

 Това проучване върху усвоява-
нето на средства от фондовете на Ев-
ропейския съюз за интеграцията на 
ромите в България през програмен пе-
риод 2007 – 2013 е възложено от фон-
дация „Институт „Отворено общество” 
– Будапеща в рамките на инициатива 
„Максимално усвояване на средства от 
структурните фондове на Европейския 
съюз за ромското включване”. Целта 
на проучването е да представи силни 
аналитични доказателства за реалното 
въздействие на интервенциите, фи-
нансирани със средства от фондовете 
на Европейския съюз, за изпълнение 
на плана за действие в Десетилетието 
на ромското включване. 

 С оглед на формулираното зада-
ние, един много сериозен методологи-
чен въпрос беше как да бъде опреде-
лено кой конкретен проект, мярка или 
цяла програма са оказали въздействие 
върху ромите.

1) На първо място трябва да вземем 
предвид проектите, мерките и 
програмите, които са конкретно 
предназначени да допринесат за 
интеграцията на ромите или на 
уязвимите етнически малцинства 
– обичайно използваната в Бъл-
гария формула. Тези операции, 
наред с някои от следващата ка-
тегория, са обичайно включени 
в стратегическите и оперативни 

документи, изрично насочени 
към ромското включване. Послед-
ният пример в това отношение е 
Националната стратегия на Репу-
блика България за интегриране 
на ромите, наричана за краткост 
„Национална ромска стратегия”. 

2) Проекти, които не са пряко на-
сочени към ромите, но са ориен-
тирани към значими за ромите 
проблеми или проекти, които са 
с подчертано въздействие върху 
ромите или върху други групи, 
сред които ромите са със заси-
лено или преобладаващо пред-
ставителство. Типичен пример в 
тази посока е организирането на 
някои видове социални услуги, 
напр. социални услуги за деца, 
живеещи в институции, или услу-
ги за деца, изведени от институ-
циите като част от процеса на де-
институционализация, тъй като е 
добре известно, че мнозинството 
от институционализираните деца 
са роми, макар и ромските деца 
да съставляват много по-малка 
част от общия брой на детското 
население.

3) И накрая можем да възприемем 
още по-широк поглед върху про-
цеса на инвестиране в ромското 
включване като приемем, че инте-
грацията става приоритет тогава, 
когато повече публични фондове 
биват инвестирани в райони, има-
щи голям дял ромско население. 
Това допускане може да бъде част 
от теорията за икономическата 
кохезия, която изисква фондовете 
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да бъдат насочвани към райони и 
групи в неравностойно положе-
ние с цел запълване на социал-
ните и икономически празнини. 
Дали случаят е такъв може да 
бъде емпирично проверено, ма-
кар и този процес на публични ин-
вестиции да не гарантира непре-
менно успешната конвергенция 
между териториалните единици; 
нито пък той непременно допри-
нася за социалната интеграция на 
малцинствата в неравностойно 
положение.

 На базата на изброените по-горе 
методологически съображения, това 
проучване представя преглед на ос-
новните схеми за използване на сред-
ства от фондовете на Европейския 
съюз за ромското включване, както 
видимо и пряко, така и косвено и им-
плицитно. В сърцевината на този ана-
лиз са схеми, които видимо се отнасят 
до „уязвими етнически малцинства със 
специален фокус върху ромите”, което 
е обичайно използваната в България 
формула за ясен, но не и изключите-
лен (изключващ другите уязвими гру-
пи) фокус върху ромите. Разгледани са 
и схеми, които нямат препратки към 
етническите малцинства, но които въ-
преки това имат потенциал да бъдат 
използвани в контекста на Десетиле-
тието на ромското включване или по 
новоприетата Национална стратегия 
за интегриране на ромите. Накрая еки-
път прави общ преглед на отношения-
та между географското разпределение 
на финансовите потоци, постъпващи 
от фондовете на Европейския съюз, 

географията на ромското население в 
България и комплекса от индикатори, 
описващи общото икономическо по-
ложение на общините и потока от по-
мощи, постъпващи от държавата.  

 Докладът е изготвен от екип на Ин-
ститут „Отворено общество” – София с 
ръководител Боян Захариев и членове 
Илко Йорданов, Цанко Михайлов, Ваня 
Григорова и Росица Милкова от Ин-
ститут „Отворено общество” – София. 
Практическите примери за усвояване 
на средства от структурните фондове 
на Европейския съюз за намаляване 
на ранното отпадане от училище са 
разработени от Йоана Денчева. Прак-
тическите примери за въздействието 
на проекта в община Никола Козлево, 
финансиран от Европейския социален 
фонд, е изготвен от Руслан Йорданов 
през 2011 г. Рецензент на доклада: Ро-
сица Пишева.



5

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

1. РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 Според проведените през ХХ век 
преброявания на населението, между 
2% и 3% от населението се самоопре-
делят като роми. Изключение правят 
две преброявания през периода на 
комунизма с вероятно манипулирани 
данни, тъй като представеният в тях 
брой на ромите е много малък. При 
преброяването от 1992 г. ромите със-
тавляват 3,7% от населението, а през 
2001 г. техният дял е 4,7%.1 

 Сред мнозинството от население-
то преобладава убеждението, че бро-
ят на ромите нараства бързо поради 
високата раждаемост сред тази гру-
па. Този относително висок процент 
на раждаемост е придружен с много 
висок процент на детска смъртност 
и толкова ниска очаквана продължи-
телност на живота, че 2,4 раждания на 
жена едва достигат за запазването на 
сегашния брой на ромите.2

 При преброяването от 2001 годи-
на, от 370 908 души, самоопределили 
се като роми, 47,3% посочват, че при-
надлежат към групата на „българските 
роми” („дасикане рома”), а 46,2% – към 
групата на „турските роми” („хорахане 
рома”). И двете групи се наричат „йер-
лии”. Към групата на „влашките роми” 
или т.нар. „рудари“ принадлежат 5,1% и 
само 1,6% принадлежат към групата на 

1 Пампоров, А, Колев, Д., Крумова Т. и Илко Йорданов, 
„Ромите в България: Справочник”, 2008, 24. (на български 
език).

2 Пампоров, А, Колев, Д., Крумова Т. и Илко Йорданов, 
„Ромите в България: Справочник”, 2008, 26. (на български 
език).

„кардарашите“.3 

 Илона Томова, един от водещите 
изследователи на ромите в България, 
предлага своя собствена класифика-
ция на ромите, основана на емпирич-
но социологическо проучване. Томова 
изгражда своята класификация върху 
сравнение между данните за самооп-
ределението и експертните оценки. На 
базата на тези сравнителни критерии, 
едва 2/3 от ромите фактически зая-
вяват, че са роми. Турскоговорящите 
роми, които се самоопределят като 
турци, са 1/5. Всеки десети от ромите се 
самоопределя като българин – члено-
вете на тази група са най-силно интег-
рирани и са с най-добро образование. 
Тези, които се самоопределят като вла-
си, са по-малко от 10% 4. Съотношения-
та между различните групи може да са 
се променили незначително през по-
следните 15 години от 1995 г. насам, но 
моделът се запазва същият и подходът 
остава полезен за целите на полити-
ката, особено след като Европейската 
комисия също подчерта, че терминът 
„роми” се използва като „чадър, включ-
ващ групи от хора, които притежават 
повече или по-малко сходни културни 
характеристики”5.  

 Официалните данни от последно-
то преброяване от февруари 2011 г. оп-

3 Луканова, П., Димова, Л. и Николай Колев, “Проучване на 
нуждите за ромския образователен фонд. Информацио-
нен доклад”, 2004, 5.

4 Томова, И. Циганите в периода на прехода, Междунаро-
ден център за изследване на етническите проблеми и 
културно взаимодействие, 1995.

5 Европейска комисия, „Рамка на ЕС за национални стра-
тегии за интегриране на ромите до 2020 г.” COM(2011) 
173 окончателен, Брюксел, 5.4.2011, 2.
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ределят ромското население на 4,4%. В 
предишното преброяване от 2001 г. са-
моопределилите се като роми са били 
4,7%. Голяма част от ромите в Бълга-
рия се самоопределят като турци. Тези 
роми наричат себе си „миллет”, докато 
мнозинството от населението ги нари-
ча „турски роми”. 

 Трябва да бъде също така спо-
менато, че макар и България да не 
признава ромите за национално мал-
цинство, това не пречи на официал-
ната статистика да събира данни за 
ромското население при официалните 
преброявания на населението, нито 
поставя пречки пред съществуване-
то на програми, насочени (в повечето 
случаи специално, но не изключител-
но) към ромите 6.

 Схемите на географско разпреде-
ление на ромите са различни, в зави-
симост от нивото на анализ. На ниво 
2 по NUTS (Класификация на терито-
риалните единици за статистически 
цели) ромите са сравнително разпръс-
нати в шестте региона на България. 
На ниво области (28 области) ромите 
са представени в съотношение, кое-
то е по-голямо отколкото средното за 
17 района. Областта с най-голям дял 
ромско население е Монтана (29%) в 
Североизточните райони на България 
– NUTS-II, следвана от Сливен (28%) и 
Ямбол (27%) в Югоизточния район в 
България. На общинско ниво същест-
вуват големи различия, като ромите 
са концентрирани в няколко общини. 

6 „Мерки за подобряване на ситуацията на ромите – 
граждани на Европейския съюз в Евросъюза”, Европейски 
парламент, 2011, 8.

На ниво общини можем да идентифи-
цираме изцяло ромски села, както и 
изцяло ромски квартали и махали в 
големите градове. Според скорошен 
доклад на УНИЦЕФ във връзка с про-
грамата на ООН за развитие ПРООН, 
касаещо уязвимите групи в България, 
подобните на гето ромски махали са 
широко разпространени както в град-
ските, така и в селските райони 7.

Социално-икономическо положение 
на ромите в България

 Въпреки факта, че през годините 
на силен икономически растеж е нали-
це известен оптимизъм относно въз-
можността за постепенно запълване 
на празнината между ромите и населе-
нието от мнозинството, данните упо-
рито сочат, че празнината продължава 
да съществува. Официалните източ-
ници на Националния статистически 
институт не предоставят разделени по 
етнос данни, следователно основни-
ят източник на информация относно 
положението на ромите са изследва-
ния, проведени от Световната банка, 
мозъчни тръстове и социологически 
агенции. Последните налични данни са 
от 2011 г. и са взети от мониторингово 
проучване на кризата, проведено от 
Световната банка и Институт „Отворе-
но общество” – София. Те показват от-
чайващо високи нива на бедност сред 
ромите. 

7 УНИСЕФ, „Правото на ромските деца на образование”, 
2011, 15.
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Степен на бедност по характеристиките – на глава от населението, обща, 
градско-селска и по глава на домакинството, февруари 2011 г.

Българи Роми

Общо 14.91 63.33

Население в трудоспособна възраст (15-64 год.) 12.81 59.66

Възрастова група, ННН

14 години или по-малко 0.00

15-24 год. 32.08 N/A

25-49 год. 12.54 51.83

50-64 год. 12.53 80.43

65 и повече 21.03 90.00

Местоживеене 

село 16.64 49.25

град 14.26 66.92

 Световна банка и Институт „Отворено общество” – София, мониторингово проучване на 
кризата, февруари 2011 г.

 Процентът на бедност на глава от 
населението (при използване на 60% 
от изравнения среден доход за линия 
на бедността) сочи, че бедността сред 
ромите е над 4 пъти по-висока, от-
колкото сред българското население. 
Само един от трима роми е над лини-
ята на бедността. Данните показват 
още, че бедността преобладава сред 
градското ромско население. Ако раз-
гледаме характеристиката „глава на 
домакинството” виждаме, че процен-
тът на бедността се покачва с възрас-
тта на главата на домакинството. Този 

модел е обърнат сред ромските до-
макинства, взети от представителна-
та извадка. Трябва да се отбележи, че 
данните от представителните извадки 
покриват само ромите, живеещи в се-
грегираните зони (селища и махали). 
Едно възможно обяснение за това про-
тиворечие е, че сред сегрегираните 
роми очакваната продължителност на 
живота е толкова кратка, че предимно 
главите на сравнително по-заможните 
домакинства доживяват до над 65 го-
дишна възраст.  
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Февруари 2011 г. На глава Нива на бедност Усреднен индекс 
на бедността

Българи Роми Българи Роми Българи Роми

Общо 14.91 63.33 4.50 33.53 2.30 22.37

Население в трудоспособна 
възраст (15-64 год.)

12.81 59.66 4.57 34.20 2.63 24.01

Възрастова група, ННН

14 год. или по-малко 0.00 0.00 0.00

15-24 год. 32.08 N/A 12.91 N/A 7.00 N/A

25-49 год. 12.54 51.83 4.65 33.27 2.77 24.65

50-64 год. 12.53 80.43 4.22 38.57 2.33 24.64

65 и повече 21.03 90.00 4.29 28.94 1.37 11.14

Местоживеене 

село 16.64 49.25 4.35 22.50 1.97 13.47

град 14.26 66.92 4.55 36.14 2.43 24.48

 Ако разгледаме данните за интен-
зитета на бедността, сред ромите се 
забелязва много по-широко разделе-
ние по бедност. Средностатистически, 
бедните роми трябва да добавят 34 
лева (≈ 17 евро) към текущия си доход, 
за да достигнат линията на бедността. 
Бедните българи са на средната линия, 
като от линията на бедността ги дели 
съвсем малка част от техния доход. 
Това има много важни последствия за 
политиките за намаляване на бедност-
та в България. Знаем, че социалните 
траншове в България, с изключение 
на пенсиите, са с много периферно 
въздействие върху намаляването на 
бедността, което се дължи както на 
техния обем, така и на техния обхват. 
Социалните трансфери в България са 
добре насочени8, противно на същест-

8 Ерсадо, Л., Хелтберг, Р., Лайте, П., БЪЛГАРИЯ: Програми за 
социално подпомагане: разходи, обем, определяне на цели 
и въздействие върху бедността, 2009, Световна банка.

вуващата митология, че е налице голям 
обем лошо разпределяне9, но съще-
временно техният размер е напълно 
неадекватен. От 2009 г. насам гаранти-
раният минимален доход в България е 
65 лв. (≈ 33 евро). Фактическите социал-
ни трансфери представляват този раз-
мер, умножен по определен фактор, в 
повечето случаи по-голям от единица, 
даващ т.нар. диференциран минимален 
доход. Като се имат предвид големите 
различия в бедността сред ромските 
домакинства, става много по-лесно да 
се въздейства върху нивото на бед-
ността чрез слабо увеличение на со-
циалните трансфери и по този начин 
голямата част от бедните български до-
макинства ще бъдат изведени от зона-
та на бедността. Извеждането на роми-
9 Тези митове, както са възпроизвеждани в средствата 
за осведомяване, но често подклаждани от лица с ви-
соко положение в публичната администрация,  често 
имат за главно действащо лице ром, който мами сис-
темата.
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те от изключително дълбоката бедност 
изисква определени усилия, надхвър-
лящи текущите нива на трансфера (ма-
кар че и това е нещо, което трябва да 
бъде направено). То изисква преосмис-
ляне на цялостния инструментариум за 
икономическо развитие на България.

 От друга страна, бедността сред 
ромите не е хомогенно явление. Ви-
соките разлики в усреднения индекс 
на бедността са индикатор и за скри-
то неравенство между самите роми. 
Очевидно е, че и в рамките на най-дъл-
боката бедност са налице различни 
ситуации на бедност. Това е показател, 
макар и не единственият, за сериоз-
ността на проблемите, които трябва да 
намерят своето решение.

 Ако разгледаме разбивката по 
сектори ще забележим, че са налице 
три сектора, където ромите са свър-
хпредставени спрямо средните стой-
ности. Това са строителството, земеде-
лието и производството10. В областта 
на земеделието става въпрос предим-
но за земеделие за изхранване, което е 
широко разпространено сред ромите. 
Средните часови заработки в земеде-
лието са най-ниски в сравнение с всич-
ки останали сектори.

10 Институт „Отворено общество” и Световната 
банка, Мониторингово проучване на кризата 2010 – 
2011.

1.1.  Институционална рамка на 
политиката за интеграция на 
ромите в България

Национален съвет за сътрудничес-
тво по етническите и интеграци-
онните въпроси

 България има специален орган, 
отговарящ за координацията на по-
литиките, насочени към проблемите 
на етническите малцинства. От 2001 г. 
този орган се нарича Национален съ-
вет за сътрудничество по етическите 
и интеграционните въпроси (НССЕИВ). 
През същата година НССЕИВ поема 
нови отговорности за интеграцията 
на ромите, които преди това са били в 
ресора на Министерството на труда и 
социалната политика11.  

 НССЕИВ е консултативен и коор-
диниращ орган, оказващ съдействие 
на Министерски съвет при разработ-
ването и въвеждането на национална 
политика за интеграция на уязвимите 
етнически малцинства. Проблемите на 
ромската интеграция заемат същест-
вена част в портфолиото от дейности 
на НССЕИВ. 

 НССЕИВ отговаря за координаци-
ята в изпълнението на Десетилетието 
на ромското включване, приключващо 
през 2015 г. Планът за действие в Десе-
тилетието на ромското включване ста-
на на практика, с известни изменения, 
план за действие през първия период 
на изпълнение на Националната ром-
ска стратегия. НССЕИВ е и орган, който 
понастоящем отговаря за подготвя-

11 Постановление № 92/2011 на Министерския съвет, 
ДВ 31/2011.
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нето на всички документи, свързани с 
участието на България в работата на 
международните организации, зани-
маващи се с въпросите на интеграци-
ята на малцинствата. Това включва, на 
първо място, документите, свързани с 
изпълнението на Националната стра-
тегия за интегриране на ромите.

 Секретариатът на НССЕИВ е с пе-
тчленен състав. Екипът беше двучле-
нен преди НССЕИВ да поеме коорди-
нацията на политиките, свързани с 
етническите и демографските въпро-
си. Съставът на съвета включваше и 
представител на министъра по упра-
влението на средствата от Европей-
ския съюз. През последните години 
структурните фондове на Европейския 
съюз и по-конкретно Европейския со-
циален фонд, а така също и Европей-
ския фонд за регионално развитие се 
превръщат в основните инструменти 
за финансиране на българските поли-
тики за ромската интеграция.  Минис-
търът по управлението на средствата 
от Европейския съюз е инициаторът на 
най-съществените дейности, свързани 
с ромската интеграция. 

Участие на местните юрисдикции

 Според Националната страте-
гия за интегриране на ромите всяка 
община трябва ежегодно да изготвя 
общински план за интегриране на ро-
мите в съответствие с приоритетите 
на областните стратегии за ромска 
интеграция, както и на приоритетите, 
включени в Националната стратегия за 
интегриране на ромите. Понастоящем 

в процес на разработване са областни 
стратегии за целия период на Нацио-
налната стратегия за интегриране на 
ромите до 2020 г., както и на общински 
планове за 1 година напред.  

 Националният съвет за сътрудни-
чество по етническите и интеграцион-
ните въпроси разпространи област-
ната стратегия на Софийска област  
12като пример за областна стратегия 
за интегриране на ромите. Тази страте-
гия е изготвена през 2012 г. с методи-
ческите насоки на НССЕИВ. Областната 
стратегия съдържа и два примера на 
общински планове: планът на община 
Долна баня и планът на община Ихти-
ман. И двата плана покриват двугоди-
шен период: 2012 – 2013 г. Идеята е те 
да могат да бъдат актуализирани, при 
необходимост, за втората година от 
изпълнението. Долна баня е много ма-
лък град (с големината на село), съста-
вляващ отделна община. Разположен 
е в планински туристически район. 
Ихтиман е средно голям град, който е 
общински център на предимно селска 
община (24 села) със значително ром-

12 Софийска област е една от 28-те български обла-
сти, обхващаща района около столичния град, но без 
да включва в себе си самата столица. В този смисъл 
Софийска област представлява много по-„типичен” 
случай на община с ромско население и селища в диа-
пазона на средноголеми градове до малки села. В този 
смисъл Софийска област може наистина да даде при-
мери за подходи и интервенции, които да бъдат полез-
ни в много други селища на България. Така че има смисъл 
стратегията на Софийска област да бъде дадена като 
пример. От друга страна съществуват области, има-
щи за областен център голям град с един или повече 
квартали с концентрирано ромско население (градски 
гета), които са изправени пред съвсем различен тип 
предизвикателства, що се отнася до интегрирането 
на ромите, и едва ли биха могли да използват примера 
на Софийска област.
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ско население както в самия Ихтиман, 
така и в някои от селата. Случаят на 
Долна баня е донякъде специфичен, 
но може да бъде действащ пример за 
тези общини, имащи за общински цен-
тър малко населено място. Сред 264-те 
български общини Ихтиман е типичен 
пример на селищно устройство, така 
че може да се приеме, че неговият 
пример е полезен. Действителният ре-
зултат от първия кръг на общинското 
планиране ляха планирани за януари 
2013 г. Но и на този етап може да се 
каже, че НССЕИВ, въпреки достойните 
усилия, не можа да предостави доста-
тъчна методическа подкрепа на общи-
ните поради ограниченост на екипа и 
ресурсите. Някои ромски организации 
съобщават, че общините често тър-
сят подкрепа не само под формата на 
консултативно гражданско общество, 
но също и за основен анализ на поло-
жението на ромите, за представяне на 
примери на различни подходи и прак-
тики (както добри така и лоши), както 
и за изготвяне на проекти за раздели 
от документи. Неправителствените ор-
ганизации не могат да запълнят тези 
празнини и определено не могат да 
помогнат на всички общини и области 
при изготвянето на проектоплановете 
и стратегиите им за интегриране на 
ромите.

 Световната банка има споразу-
мение с НССЕИВ за подкрепа на дъл-
госрочното планиране на областно и 
общинско ниво, особено за периода, 
започващ през 2014 г, т.е. за програм-
ния период 2014-2020 на фондовете на 
Европейския съюз, когато се очаква в 

процеса на ромската интеграция да 
се влеят свежи идеи и ресурси, които 
да го съживят. Дългосрочното терито-
риално планиране (както на областно, 
така и на общинско ниво) е изпълнен с 
предизвикателства процес, ако искаме 
то да се превърне в истински  инстру-
мент за развитие, а не да остане само 
упражнение по копиране на текстове, 
какъвто беше случаят с предишния 
кръг на общинско и областно планира-
не в България13.  

Участие на ромите

 Ромските организации участва-
ха активно в планирането за периода 
2014-2020 г. и представиха предложе-
ния за конкретни текстове, които да 
бъдат включени в програма „Развитие 
на човешките ресурси” и в новата опе-
ративна програма „Наука и образова-
ние за интелигентен растеж“.  

 В България представители на 
ромски неправителствени организа-
ции участват в мониторинговите коми-
тети на оперативните програми като 
наблюдатели или членове с право на 
глас. И двете форми на участие са при-
емливи, тъй като правото на глас не е 
решаващо. Опитът от работата на мо-

13 Отрицателни примери могат да бъдат дадени как-
то от практиката на изготвяне на общи стратегии 
и планове за икономическо развитие, така и от кон-
кретното планиране, насочено към интегрирането на 
ромите. За втория случай като пример може да бъде 
посочено общинското планиране за образователна ин-
теграция на ромите, което в много случаи се извърш-
ва формално, докато в действителност процесът на 
затваряне на училища и новите държавни и общински 
формули за финансиране за ученик засягат ромските 
училища и ученици по начини, които не са част от ни-
какво планиране.
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ниторинговите комитети до момента 
показва обаче, че е много по-важно 
участниците да бъдат активни в засе-
данията на комисиите и да участват в 
обсъждането и представянето на пис-
мени коментари и предложения. Ва-
жно е ромските организации да бъдат 
представени и техният глас да бъде 
чут. Мониторинговите комитети са 
най-естественото място за оценка на 
въздействието на различните интер-
венции, отнасящи се до интегрирането 
на ромите, както и за предлагането на 
корекции в планирането, когато това е 
необходимо.

 Ромски представители участват 
и в т.нар. Съвет за публични консулта-
ции,  организиран към Парламентарна-
та комисия по европейските въпроси 
и контрола на европейските фондове. 
Според устава й, комисията е форма 
на сътрудничество между правител-
ството и структурите на гражданското 
общество с цел засилване на прозрач-
ността в процеса на парламентарен 
контрол в областта на европейките 
въпроси и в съответствие с усилията 
за по-добро и ефективно управление 
на европейските фондове. Ромски не-
правителствени организации участ-
ват в Съвета за публични консултации 
наравно с професионалните съюзи и 
националната асоциация на общините, 
както и в Националния съвет по въ-
просите на социалното включване към 
Министерския съвет. 

 Представянето на оценки за из-
пълнените мерки пред органите, взе-
мащи решения, както и внасянето на 
подходящи корекции в плановете из-

исква системното събиране на данни 
и техния анализ. Практиката ромските 
организации да представят „сенчес-
ти” доклади за ежегодна оценка на 
напредъка в изпълнението на интег-
рационните политики трябва да бъде 
подкрепена и засилена. Само адми-
нистративното отчитане от страна на 
властите не е достатъчно, за да бъде 
представена пълната картина на обе-
ма и реалното въздействие на изпъл-
нените мерки. Трябва да се отбележи 
обаче, че дейностите на НПО за оценя-
ване не могат да компенсират липсата 
на официални данни за положението 
на ромите. Трябва да бъдат създадени 
определени нормативни документи 
относно събирането на такива офици-
ални данни и предоставянето им за не-
зависим анализ. 
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1.2. Въздействие на европейските 
структурни фондове за ромите 
– макроикономическа и микро-
икономическа перспектива

Усвояване на средства от 
европейските структурни фондове 
за интегриране на ромите

 Никъде в националния монито-
ринг или в оценките на комисията не 
са включени критерии за адекватност-
та на обема на предприетите действия. 
Следователно, за да „адресира” една 
страна определен въпрос, свързан с 
интегрирането на ромите, не е доста-
тъчно само да бъде създадена опреде-
лена документация и след това да се 
планира и изпълни нещо за някого ня-
къде и това да бъде окачествено като 
разпознаване на съответната цел или 
област на интервенция и предприема-
не на действие. Примерът с инициати-
вата за социални жилища в България 
е типичен. Заслужава приветствие фа-
ктът, че държавата използва известни 
средства от европейския фонд „Реги-
онално развитие”, за да подкрепи об-
щинските социални жилища в четири 
общини, което, ако бъде успешно из-
пълнено, ще е от голяма полза за част 
от местното ромско население. Но 
тези четири общини бяха подбрани из-
между десетки кандидатури не защото 
останалите не бяха добри, а защото 
нямаше повече средства. Десетки дру-
ги общини изобщо не кандидатстваха, 
поради различни причини: убеждение, 
че нямат шансове при толкова ограни-
чено финансиране; все още не са ана-
лизирали сериозно жилищните нужди 
на уязвимото население; не са изгот-

вили или не поставят като приоритет 
липсата на жилище. Като цяло, теку-
щото действие трябва да е реагирало 
на около 1% до 3% от общите нужди 
за социални жилища, при това само на 
ромите. Ако интегрирането на ромите 
се приема сериозно и идеята зад На-
ционалната стратегия за интегриране 
на ромите е да бъде променен ходът 
на историята за ромското население 
в България (и в Европа) и да започне 
процес на запълване на съществува-
щите празнини, единствените усилия, 
които ще дадат значителни резултати 
за съществена част от ромското насе-
ление, трябва да имат качеството на се-
риозни действия, а името на страната 
да бъде споменато между имената на 
тези страни, които са насочили усилия 
към съответния проблем. Мотивът за 
предоставяне на насърчителна обра-
тна връзка за тези правителства, които 
правят нещо за ромите е политически 
разбираем, но трябва да бъде намерен 
компромис между насърчаването и 
поставянето на предизвикателни ка-
чествени показатели, които да служат 
като маркери за реален напредък.

 В България политиките, насочени 
към ромите, са изпълнявани предимно 
чрез усвояването на средства от фон-
довете на Европейския съюз. Общите 
политики нямат мащабно въздействие 
върху интегрирането на ромите. Пла-
нирането на интервенции, които са на-
сочени към ромите и са финансирани 
от фондовете на Европейския съюз в 
момента ангажира ромските органи-
зации предимно чрез тяхното участие 
в мониторинговите комитети. Най-
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добрият пример за ромско участие в 
мониторингов комитет е по програма 
„Развитие на човешките ресурси”. 

 Европейските фондове се разпре-
делят към бенефициентите основно 
на базата на тръжни процедури. Тук са 
включени и процедурите за финанси-
ране на общини. Не съществуват из-
градени конкретни приоритети, осно-
ваващи се на този подход. В резултат 
на което, ако разгледаме на общинско 
ниво разпределянето на средствата 
от еврофондовете на глава от насе-
лението за периода от 2007 г. до тре-
тото тримесечие на 2012 г. ще забеле-
жим, че то е доста „плоско” в долната 
граница – мнозинството от общините 
са получили приблизително еднакви 
суми. До 10% от общините са получи-
ли съществено по-големи суми. Сред 
тях са предимно богати туристически 
центрове и по-големи градове, което е 
показател, че на макроикономическо 
ниво не може да се очаква средствата 
от еврофондовете да повишат терито-
риалната кохезия. Когато държавните 
помощи за общините бъдат намалени 
и заменени със средства от еврофон-
довете, дългосрочният резултат, който 
може да се очаква, ще е увеличаване 
на териториалните неравенства и миг-
рационен натиск.   

 За разлика от структурните фон-
дове на Европейския съюз, за учас-
тието на ромски организации в пла-
нирането и изпълнението на общи 
политики не съществуват установени 
механизми. Налице са признаци, че 
другите участници във формулиране-
то на общите политики, като например 

социалните партньори (организации 
на работодатели и професионални съ-
юзи) не се интересуват от въпросите за 
ромското интегриране тъй като сред 
техните членове има съвсем малко или 
никакви роми. От своя страна ромски-
те организации също не са особено 
заинтересовани от застъпничеството 
за политики извън средствата от евро-
фондовете, но налице е растящ инте-
рес за такова участие. За модел могат 
да послужат примери на четиристран-
ни сътрудничества, включващи други 
заинтересовани неправителствени 
организации освен професионалните 
съюзи и организациите на работода-
тели. Най-логичната стартова точка за 
такова сътрудничество са разговорите 
за минималния доход и политиките за 
гарантирания минимален доход, кои-
то да се провеждат в работни групи, 
организирани от Министерството на 
труда и социалната политика на ниво 
експерти, както и в тристранния съвет 
за нивото на политиката.      

 Една от основните идеи зад струк-
турните фондове на Европейския съюз 
е те да бъдат използвани за намаля-
ване на регионалните и социални не-
равенства между страните-членки на 
Европейския съюз, като същевремен-
но бъдат намалени разликите в ико-
номическото развитие между страни-
те-членки на Европейския съюз. Един 
важен аспект на тази задача е запъл-
ването на празнините между ромското 
население и мнозинството от населе-
нието в България, на които, до голяма 
степен, се дължат социалните разли-
чия в страната.



15

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

 За целите на този анализ сме из-
ползвали пълните бази от данни за 
проекти, финансирани от структурите 
фондове на Европейския съюз от нача-
лото на тяхното изпълнение в Бълга-
рия през 2007 г. – годината, през която 
България се присъедини към Европей-
ския съюз – до последното тримесечие 
на 2012 г, когато в базите данни са за-
писани вероятно последните, все още 
фрагментирани информации. 

 Разделихме проектите, включени 
в базите от данни, в две категории: а) 
проекти, изпълнявани на ниво общи-
ни и б) проекти, изпълнявани на тери-
ториално ниво, по-високо от община. 
Втората категория включва проекти, 
изпълнени на общинско ниво, на ниво-
то на райони за планиране или на най-
високото регионално ниво, разграни-
чимо в под-национален мащаб – двата 
макрорайона на а. Югозападна и Юж-
но-централна България и б. Северна и 
Югоизточна България14. 

14 Понастоящем в България има 264 общини (техният 
брой се е променил слабо от 2007 г.), 28 области, 6 ра-
йона NUTS-II и 2 района NUTS-1. Районите, принадлежа-
щи към NUTS-II са Северозападен, Северно-централен, 
Североизточен, Югоизточен, Южно-централен и Севе-
розападен район, а двата района NUTS-I са Югозападна 
и Южно-централна България, и Северна и Югоизточна 
България. Районите NUTS-I и особено NUTS-II са създа-
дени да приведат в съответствие българската те-
риториална статистика със стандартната класи-
фикация на Европейския съюз и за използването им при 
планиране на регионалните аспекти от изпълнението 
на структурните фондове на Европейския съюз. На 
практика районите за планиране NUTS-II са използвани 
за определяне на някои регионални приоритети, като 
са били подготвени дори конкретни стратегически до-
кументи за икономическото развитие на всеки район, 
както през периода за планиране 2007 – 2013 г. Но тъй 
като на това териториално ниво няма нито админи-
страция, нито стабилна институционална структу-
ра, планирането за районите NUTS-II остава предимно 
на хартия.

В общата база от данни за проектите, 
финансирани от фондовете на Евро-
пейския съюз, в повечето от случаите е 
трудно да се определи дали и до каква 
степен конкретен проект има за бене-
фициенти роми. Когато се касае за со-
циална и техническа инфраструктура, 
в някои от случаите (но в много малко) 
се упоменава изрично, че проектът се 
отнася за ромите. Така например в об-
щина Вълчи дол е изрично упоменато, 
че рехабилитацията на канализацията 
и помпената станция, както и смяната 
на тръбите са извършени в ромската 
махала. В други случаи това може да 
не бъде упоменато в базата от данни 
на министъра по управление на сред-
ствата от Европейския съюз, въпреки 
че е възможно случаят да е точно та-
къв. 

 Регресивният анализ (виж Анекс 
Статистически анализи) показва, че де-
лът на ромското население не е свър-
зан с действителните плащания, извър-
шени към общините от структурните 
фондове. Това не е изненадващо, ако 
разгледаме мерките, отбелязани ка-
тегорично като мерки за интегриране 
на ромите. Те са очевидно без никакво 
макроикономическо значение, затова 
едва ли ще променят нещата на фона 
на общото усвояване на средствата от 
структурните фондове на Европейския 
съюз. 

 При прилагането на малко по-раз-
лична спецификация – чрез разделяне 
на общините на две групи – с голямо 
ромско население (>4,5%) и малко 
ромско население (<4,5%), данни от 
Преброяване на населението 2011, ус-
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тановяваме, че делът на ромското на-
селение отново не е свързан с размера 
на средствата от Европейския съюз, 
получавани от конкретните общини. 
Селища с малко ромско население 

получават повече средства на глава в 
сравнение със селища с голямо ром-
ско население, но отношението е отно-
во статистически несъществено. 

Диаграма. Средства от фондовете на Европейския съюз, получени от селища с ром-
ско население до 4,5% и с ромско население над 4,5%.
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 От друга страна трансферите от 
държавата към общините изглежда 
изпълняват кохезионна функция (виж 
Анекс Статистически анализи). Голяма 
част от разликите в сумите на глава от 
населението при всички делегирани 
фондове от държавата към общини-
те може да бъде обяснена с броя на 
местата в социалните услуги, норма-
лизирани спрямо големината на насе-
лението, делът на ромското население 

и делът на турското население, въпре-
ки че, естествено, най-голямата част 
от разликите се обяснява с броя на 
лицата, падащи се на едно болнично 
легло и с броя на лицата за всяко мяс-
то в социалните услуги. По отношение 
на ромското и турското население, за 
него е най-голяма вероятността то да 
живее в общини с по-малко собствени 
доходи и по-големи трансфери от дър-
жавата.  Общините с по-голям дял ром-
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ско население показват тенденция към 
по-голям дял на учащи от населението, 
въпреки че връзката не е много силна. 
Ромското население е много по-младо 
от населението от мнозинството, но и 
процентът на отпадалите от училище 
при него е по-голям; следователно, 
учащите може да не са толкова много, 
колкото би могло да се очаква от чисто 
демографската ситуация. 

 Следователно няма индикации, че 
средствата от структурните фондове 
на Европейския съюз следват логиката 
на териториалната и социална кохе-

зия. Напротив, те като че ли достигат 
много по-лесно до богатите селища. 
Държавните трансфери като че ли из-
пълняват тази функция в по-голяма 
степен, макар че изравняването меж-
ду общините в България е относител-
но слабо в сравнение със същия про-
цес в Европейския съюз. Следващата 
диаграма отразява слабата корелация 
между финансирането, постъпващо 
от фондовете на Европейския съюз и 
държавните трансфери към относи-
телно по-бедните общини, възниква-
ща в резултат от тези процеси.

Диаграма. Корелация между: а. финансиране на глава от фондовете на Европейския 
съюз за общините; б. делът на ромското население; в. делът на турското население; г. 
обща субсидия от държавата; д. финансиране на учащ се от държавата за училищно 
образование; е. брой болнични легла на жител в общината  

еврофондове
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 От матрицата може да се види, че 
делът на ромското и турско население 
е в леко отрицателна корелация спря-
мо сумата на глава от населението, из-
платена на общината от структурните 
фондове, но тази отрицателна корела-
ция е статистически несъществена по-
ради много големите отклонения. Във 
всички случаи със сигурност е видно, 
че структурните фондове не облаго-
детелстват в по-голяма степен места, 
населявани от уязвими етнически мал-
цинства, отколкото места, населени 
предимно от останалата част от насе-
лението. 

 Може да бъде изтъкнат аргумен-
тът, че средствата от Европейските 
фондове все пак достигат по-осезаемо 
до ромите, отколкото до останалата 
част от населението, макар и инвес-
тициите да не са непременно дефини-
рани като насочени за интегриране на 
ромите или на етническите малцин-

ства. На практика нито един от прог-
нозиращите показатели, свързани с 
неравностойното положение на съот-
ветната община, няма реално отноше-
ние към изразходването на средствата 
от структурните фондове на Европей-
ския съюз.

 Делът на ромското и турско насе-
ление не е свързан по статистически 
значим начин с плащанията за обра-
зование на ученик, но показва поло-
жителна корелация по отношение на 
общия държавен трансфер на глава от 
населението, макар и връзката да не е 
много силна. Очевидно крайният поло-
жителен принос на делегираните фон-
дове не идва от отделен вид трансфер, 
а от натрупаните малки положителни 
приноси, постъпващи от множество 
източници. Структурните фондове на 
Европейския съюз видимо нямат ка-
къвто и да е изравняващ принос.     
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Диаграма. Връзка между дела на ромското население и средствата от фондовете на 
Европейския съюз, реално изплатени на глава във всяка от общините.

 Горната диаграма илюстрира от-
рицателната връзка между плащания-
та от Европейските фондове на глава 
във всяка от общините и делът на ром-
ското население. Налице е слаба отри-
цателна връзка. 

 Следващата графика е схематич-
но представяне на координатите на 
общините в България. Географската 
дължина и ширина, измерени в секун-

ди, са нанесени по осите Х и У. Оста Z 
показва процента на ромското населе-
ние във всяка от общините. Най-голям 
дял ромско население се наблюдава в 
някои общини в централната част на 
България (обозначени с червено) и в 
Североизточната част, но в много бе-
дния Северозападен район на Бълга-
рия също има общини със съществен 
дял ромско население. 
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Диаграма. Териториално разпределение на ромското население в България на 
ниво общини.

 
Източник: Национален статистически институт, преброяване на населението от 2011 г., geocoding 
Google Earth

 Ако, обаче, се интересуваме по-
вече от броя, а не от дела на ромското 
население ще видим, че много роми 
живеят в столицата София, както и в 
някои големи и индустриално добре 
развити градове и съседните им общи-

ни в Южна България (и по-малко в Се-
верна България), по посока на Черно-
морското крайбрежие, както и в някои 
градски центрове и съседните им об-
щини по протежението на река Дунав 
и по Черноморието. 
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 Разпределението на средствата от фондовете на Европейския съюз по от-
ношение на общите суми следва тясно разпределението на населението и сто-
панската активност. 

Източник: www.eufunds.bg (официална интернет страница, поддържана от правителството) и гео-
графско кодиране от Google Earth и Datex.

 Разпределянето на средствата от структурните фондове на Европейския 
съюз на глава от населението е сравнително плоско в географско отношение, но 
с някои впечатляващи изключения. 

Диаграма. Географско разпределение на средствата от Европейския съюз на глава 
от населението в България (264 общини)

Източник: www.eufunds.bg (официална интернет страница, поддържана от правителството) и гео-
графско кодиране от Google Earth и Datex.
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 На практика разпределението на 
средствата фондовете на Европейския 
съюз на глава от населението следва 
едно почти експоненциално разпреде-
ление (с голяма опашка) като повечето 

от общините получават сходни суми в 
долния сегмент и само някои общини 
получават много по-големи суми на 
глава от населението.

Диаграма. Разпределение на средствата от Европейския съюз на ниво общини
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 Шампиони в привличането на 
средства от фондовете на Европейския 
съюз като цяло са общини, разположе-
ни в туристически райони (в горната 
дясна част на диаграмата), които сами 
по себе си са доста богати. Някои от го-
лемите градове, като например столи-
цата, също получават относително го-
леми суми на един жител от средствата 
на Европейския съюз. Много бедният 
Северозападен район не е особено 
успешен в привличането на европей-

ски средства с изключение на община 
Враца, която се намира в най-голяма 
близост до столицата. Община Вълчи 
дол е другото изключение. Това е мал-
ка община, която е получила финанси-
ране за подобряване на техническата 
инфраструктура в ромската махала. 
Поставянето на ромското интегриране 
като приоритет по фондовете на Ев-
ропейския съюз би означавало запаз-
ване на същото разпределение, но с 
преместване на общините с голям дял 
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ромско население на опашката на раз-
пределението. 

 От статистиките за усвояването 
на средствата от фондовете на Евро-
пейския съюз от началото на третото 
тримесечие на 2012 г. може със сигур-
ност да се заключи, че при отсъствие-

то на целенасочен териториален под-
ход подобен на този, прилаган в други 
държави членки на Европейския съюз 
(Унгария), средствата от фондовете на 
Европейския съюз няма да отидат в бе-
дните общини и общините, населени с 
уязвими етнически малцинства.  
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2. ПРИНОС НА ФОНДОВЕТЕ 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА 
ДЕЙСТВИЕ ПО 

2.1. Основни схеми, използващи 
средства от фондовете на Евро-
пейския съюз за ромското включ-
ване – списък и описание

 Националната стратегия за интег-
риране на ромите (НСИР) на България 
е приета с решение на Министерски 
съвет в началото на януари 2012 г. На 
1 март 2012 г. НСИР е приета и от На-
родното събрание по искане на ром-
ските организации и по препоръка на 
Министерски съвет. НСИР е докумен-
тът, който трябва да насочва изпълне-
нието на всички политики, свързани с 
интегрирането на ромите в България. 
Основният източник за финансиране 
на НСИР са средствата от Европейския 
съюз. 

 Можем да разграничим два вида 
мерки и проекти, свързани с интегри-
рането на ромите, които са финансира-
ни от фондовете на Европейския съюз. 
Първият тип включва проекти и мер-
ки, в които ромите са ясно упоменати 
като целева група. В България оби-
чайната формула е „уязвими етниче-
ски малцинства със специален фокус 
върху ромите“. Тази формула работи 
доста добре, като се има предвид, че 
в България турското население е също 
много уязвимо, не на последно място 
и заради наличието на големи групи от 
роми, които предпочитат да се само-
определят като турци.

 Началото в използването на сред-
ства от фондовете на Европейския 
съюз в България не беше лесно и в 
първите години процентът на усвоява-
не беше много малък. Привеждането в 
действие на подходяща инфраструк-
тура отнема много време, както и уед-
наквяването на правилата за изпъл-
нение с изискванията на Европейския 
съюз е процес, изпълнен с множество 
препятствия.

 2009-та и 2010-та са първите годи-
ни, през които бяха изпълнени ефек-
тивно някои мерки, тясно свързани с 
интегрирането на ромите, предимно 
по оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“. В този кон-
текст можем да споменем схемата 
BG05lPO001-4.2.03 „Да направим учи-
лището по-привлекателно за младите 
хора”. Крайният срок за представяне 
на предложения беше 9 януари 2009 г, 
но резултатите от проектите, предста-
вени по тази схема за получаване на 
помощ, бяха обявени едва през 2011 г.

 През 2011 г. започна изпълнение-
то на мерки, насочени конкретно към 
интегриране на ромите15. Причината за 
това е, в известна степен, повишеният 
интерес към проблема от страна Евро-
пейската комисия. През 2011 г. и 2012 
г. беше отбелязан известен напредък 
по проблемите с ромските жилища. 
През 2011 г. бяха осигурени средства 
за завършването и въвеждането в екс-

15 Информацията относно изпълнените през 2011 г. 
мерки е взета от доклада на Националния съвет по ет-
ническите и интеграционни въпроси. Виж Мониторин-
гов доклад за 2011 г. относно изпълнението на Нацио-
налния план за действие по инициатива „Десетилетие 
на ромското включване” 2005 – 2015 г.
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плоатация на още един обект за подо-
бряване на техническата инфраструк-
тура: „Преструктуриране на участък 
от уличната мрежа в село Беломорци”, 
община Омуртаг. Обектът включваше 
ремонт на над 13 хиляди квадратни 
метра улична настилка, над 2.4 хиляди 
метра бетонни бордюри, 335 метра по-
крити канавки и др. 

 През юни 2011 г. Европейската ко-
мисия организира в България събития 
на високо ниво, посветени на приноса 
на европейските структурни фондове 
за интегрирането на ромите. Тези съ-
бития бяха в продължение на срещата 
на върха в Брюксел от 2008 г., посвете-
на на ромите, както и на подобни съби-
тия, организирани в Унгария през 2009 
г. и в Румъния през 2010 г. Национал-
ното събитие бе проведено в София 
на 21 и 22 юни и бе последвано от две 
регионални събития във Велико Тър-
ново и Бургас, проведени съответно 
на 23 и 24 юни 2011 г. Цел на събитията 
беше да се повиши информираността 
относно възможностите, предлагани 
от структурните фондове на Европей-
ския съюз, по-ефективното усвояване 
на тези фондове и по-голямото въз-
действие на проектите, подкрепяни от 
тези фондове. Тези събития са и част от 
процеса за по-добро включване на ро-
мите в изпълнението на оперативните 
програми, съфинансирани от  Евро-
пейския съюз. Участници в събитията 
бяха представители от централното 
правителство и органите за местно 
самоуправление, представители от 
институциите на Европейския съюз, 
международни организации, непра-

вителствени организации, работещи 
за интегрирането на ромите, както и 
средствата за масова информация. 

 Повечето от дейностите с фо-
кус върху маргинализираните групи, 
включително ромите, бяха финансира-
ни в рамките на оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007 
– 2013 г. Тези дейности са в областта 
на ремонта, преструктурирането, об-
новяването на образователната, об-
ществена и културна инфраструктура, 
развитие на градската среда и жилищ-
ната политика. В резултат на одобрени 
проекти и договори, сключени по опе-
ративна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси”, държавата отчита пряко 
и косвено въздействие с твърдението, 
че е отговорено на нуждите на 125 214 
роми. Според доклада, те стават бене-
фициенти на обновени сгради, в които 
се помещават жилищни, образовател-
ни, социални и културни институции, 
както и бенефициенти на цялостното 
подобрение на градската среда. Опре-
делението „бенефициенти на подобре-
ната градска среда” е доста широко, 
така че всеки проект за рехабилитация 
на част от населено място, в което жи-
веят роми, може в този смисъл да бъде 
отчетен като облагодетелстващ роми-
те.   

 Държавата изчисли, че основни-
те дейности по оперативни програми 
„Развитие на човешките ресурси” и 
„Регионално развитие”, фокусирани 
върху подобряване на положението 
на малцинствата и имащи положител-
но въздействие върху  социалното 
включване и равнопоставения достъп 
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на ромите, възлизат на 740 милиона 
лева за целия период на изпълнение 
на тези програми. Изчисленият брой 
на бенефициентите-роми е 125 214. 
Тази оценка може да бъде оспорена на 
основание, че в крайното изчисление 
е включена общата сума по съответ-
ните схеми и мерки, а не сумата, коя-
то пряко е облагодетелствала ромите. 

Така например, по най-голямото перо 
от разходите – образователна инфра-
структура, е посочен общият размер 
на инвестицията по оперативна про-
грама „Регионално развитие” без той 
да е претеглен спрямо броя на ромите, 
обучаващи се в облагодетелстваните 
училища.

Таблица. Схеми и мерки по оперативна програма „Регионално развитие” с ромски 
бенефициенти

Дейности (схеми) по ОП „Регионално развитие”
Общо 
отпуснати 
средства

Очаквано положително 
въздействие върху ро-
мите според одобрените 
проектни предложения

Дейност „Образователна инфраструктура”, 5 схеми:
o BG161PO001/1.1-01/2007 Образователна инфраструктура, 86 
общини

o BG161PO001/1.1-02/2008 Държавна образователна инфраструктура

o BG161PO001/1.1-09/2010 Мерки за енергийна ефективност, 86 
общини

o BG161PO001/4.1-01/2007 Образователна инфраструктура, 178 
малки общини

o BG161PO001/4.1-09/2010 Мерки за енергийна ефективност, 178 
малки общини

420 млн. лв.

9792 роми, бенефициенти 
от подобрената образова-
телна инфраструктура

- детски ясли и детски 
градини, основни и средни 
училища

Дейност „Обществена инфраструктура”, схеми:
o BG161PO001/1.1-01/2007  Обществена инфраструктура

o BG161PO001/1.1-01/2008 държавна обществена инфраструктура, 
86 общини

o BG161PO001/1.1-04/2008  Служби за трудова заетост с 86 общини

23 млн. лв.

16 759 роми, бенефи-
циенти от подобрената 
инфраструктура

- служби на Агенцията 
по заетостта, дирекции 
„Социално подпомагане”

Дейност „Културна инфраструктура”, схеми: 
o BG161PO001/1.1-01/2007 Културна инфраструктура, 86 общини

o BG161PO001/1.1-02/2008  Държавна културна инфраструктура

53 млн. лв.

6262 роми, бенефициенти 
от ремонтирани сгради, 
в които се помещават 
културни институции

Дейност „Физическа инфраструктура”, схеми: 
o BG161PO001/1.4-02/2008 и 2009: Подкрепа за подобряване на 
градската среда, 86 общини

244 млн. лв.
92 401 роми, бенефициен-
ти от обновената градска 
среда

ОБЩО: 740 млн. лв. 125 214 роми
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проведено сред четвъртокласници, 
показа друг отрицателен модел, който 
е дори още по-пряко свързан с ром-
ското население. Резултатите от PIRLS 
не са използвани за референтни инди-
катори в Европа 2020, но те са много 
важни, защото отразяват развитието 
в ранните етапи на обучение. Едва ли 
е съвпадение, че резултатите за Бълга-
рия показаха влошаване при випуски-
те, родени в началото на века и влезли 
в училището точно през 2007 г. и 2008 
г., когато България провежда мащабна 
реформа за оптимизиране на учили-
щата. Въпреки че това е най-голямото 
влошаване на резултати сред страни-
те-участнички, България продължава 
да е в относително добро положение, 
тъй като има добри постижения в пре-
подаването на умения за четене на 
ученици от основното училище. Опти-
мизацията на училищата се отразява и 
върху отпадането на ромите от обра-
зователния процес, но тя трябва да е 
засегнала и резултатите на ромските 
деца от 1 до 4 клас от селските райони, 
които се налага да пътуват по 10 - 15 
километра (а понякога и по 20 км.) по 
българските общински пътища, които 
не са с много добро качество. Въпреки 
че в голямото мнозинство от случаи-
те са осигурени училищни автобуси, 
пътуването през зимата е проблем за 
много малките деца. В някои ромски 
общности съществуват и съществени 
културни бариери и страхове, по които 
все още не се работи достатъчно, мал-
ките деца да бъдат изпращани в други 
селища. В процеса на оптимизация на 
училищата, процесът на десегрегация 
възниква спонтанно със затварянето 

2.2. Образование

 Последното преброяване на на-
селението от 2011 г. показва, че об-
разователният статус на ромите се 
е подобрил в сравнение с 2001 г., но 
празнината между него и мнозинство-
то от населението не е започнала да се 
затваря.

 България е с най-висок дял учени-
ци с ниски резултати по четене, мате-
матика и точни науки в Съюза (според 
програмата за международно оценя-
ване на учениците (PISA) на Организа-
цията за икономическо сътрудничест-
во и развитие  (ОИСР) 2009 г.). Според 
изданието на PISA за 2006 г., резулта-
тите на 15-годишните българи са дори 
още по-лоши, а точно този е випускът, 
излязъл на пазара на труда по време 
на световната икономическа криза. 
Повечето членове на този випуск, кои-
то продължават образованието си в 
университет, ще стъпят на пазара на 
труда в началото на 2013 г. Това обсто-
ятелство прави много важно ускоре-
ното изпълнение и увеличаването на 
обема на Инициативата за младежка 
заетост, която е донякъде закъсняла, 
след като опасността от увеличава-
не на младежката безработица е вече 
факт. Трябва да се отбележи, че ромите 
са свърхпредставени на пазара на мла-
дежкия труд поради различията във 
възрастовата структура на ромското 
население – много деца и младежи и 
съвсем малко възрастни.

 Наскоро публикуваните резултати 
от международното проучване PIRLS 
(Изследване на уменията за четене), 
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на училища в селища, имащи голям дял 
ромско население, когато това се пра-
ви без вслушване в мнението на мест-
ните общности. Десегрегацията, обаче, 
явно не подобрява автоматично резул-
татите в училище. Очевидно сливането 
и затварянето на училища трябва да 
се случва в контекста на диалог с ро-
дителите и чрез предоставянето на 
достатъчно средства за транспорт, ре-
хабилитация на училищните сгради, 
обучение на учителите и въвеждане на 
мултикултурното обучение. 

 На този етап трябва спешно да 
бъде спряна политиката на затваряне 
на училища, чиито прояви продължа-
ват, макар и в много по-малък мащаб, 
в резултат от недостатъчно финанси-
ране. Специалисти от Министерството 
на образованието, младежта и науката 
признават, че в някои общини се е по-
лучила „свръхоптимизация”, но откри-
ването на нови училища е много скъпа 
дейност, понякога невъзможна, ако 
вече няма учители, които да препода-
ват в тях. За малките селски училища, 
които са най-потърпевшите от един-
ния образователен стандарт, трябва да 
бъде осигурено адекватно финансира-
не. Много ромски ученици посещават 
именно такива училища. 

 Налице са сигнали, че МОН търси 
нови подходи за решаване на пробле-
ма с недостатъците в образование-
то. Важно е също така отпадането от 
училище да започне да се припознава 
като значим проблем, нуждаещ се от 
спешни мерки. Няма обаче убедителни 
доказателства, че образованието като 
цяло е в челния списък. 

 Ранното детско образование е 
във фокуса на програма за създаване 
на услуги за деца и семейства на об-
щинско ниво. Въпреки че фокусът е 
създаването на социални услуги, тази 
концепция се разбира широко като 
включваща и ранното детско образо-
вание. Цялата програма, финансирана 
със заем от Световната банка, е вклю-
чена в Националната стратегия за ин-
тегриране на ромите. Това е много 
обещаваща и навременна инициатива. 
В етапа на изпълнение в 70-те общини 
възникват някои рискове. Целевите 
групи са деца на възраст от 0 до 3 и от 
3 до 7 години. Първоначалната концеп-
ция е обучението на необходимия пер-
сонал, ремонтът на сградата и нужните 
помещения, както и другите подгот-
вителни дейности да се извършат ус-
поредно. На практика обаче, на много 
места първата година е посветена на 
строителство и ремонт, така че на този 
етап участващите общини имат празни 
сгради и помещения, които се очаква 
да приемат дейностите в някакъв бъ-
дещ момент. 

 Схемата BG161PO001/4.1-03/2010 
„Подкрепа за изпълнение на мерките 
за енергийна ефективност в общин-
ската образователна инфраструктура 
в 178 малки общини” достигна и до 
ромските училища, намиращи се в от-
далечени селски райони, които спеш-
но се нуждаеха от ремонт. Подобрява-
нето на енергийната ефективност даде 
широк спектър от резултати, надхвър-
лящи непосредствената цел. Енергий-
ната ефективност оставя в училищни-
те бюджети повече средства, които да 
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ромски училища (вкл. извозване на 
децата от ромските махали до съ-
ответните приемни училища);

•	 Адаптация на отпадналите уче-
ници или на учениците, останали 
извън образователната система, в 
образователния процес;

•	 Дейности с фокус върху опазва-
нето и развитието на културната 
идентичност на децата и ученици-
те от етническите малцинства;

•	 Дейности с фокус върху взаим-
ното опознаване на културното 
многообразие чрез съвместно от-
белязване на празниците на раз-
личните етнически групи с активно 
родителско участие (представяне 
на фолклорни ритуали, традиции, 
песни, танци, концерти, изложби и 
др.);

•	 Обучение и подготовка на учители 
и асистенти за работа в мултикул-
турна среда;

•	 Организиране и провеждане на 
информационни кампании за ет-
ническа толерантност в детските 
градини и училищата;

•	 Предоставяне на информация за 
по-голяма информираност и пуб-
личност на проекта (задължително 
събитие).

 През 2011 г. започна изпълнението 
и на други две схеми. Първата е новият 
кръг от BG051PO001-4.1.05 „Образова-
телна интеграция на децата и учени-
ците от етническите малцинства”. Тази 
схема предоставя и финансиране за 
проекти, изпълнявани от общини, учи-

бъдат използвани за цели, които са по-
пряко свързани с образователния про-
цес. Подобрената енергийна ефектив-
ност превръща през зимата училищата 
в студените райони в много по-при-
ятна среда за учене. Много училища, 
използващи остарели отоплителни 
технологии и стари сгради бяха изпра-
вени пред реални проблеми, свързани 
с отоплението на класните стаи през 
зимата.

 Най-голямото участие на ромски 
неправителствени организации е във 
финансиращи схеми в областта на об-
разованието. Схемата за финансиране 
„Интеграция на децата и учениците 
от етническите малцинства в образо-
вателната система” доведе до финан-
сирането на 45 проекта, изпълнени 
от общини, училища, детски градини, 
университети и неправителствени ор-
ганизации. Общата стойност на тези 
проекти е 7 219 127 лева. 

 Целта на схемата е да бъдат съз-
дадени условия за по-успешна общест-
вена и трудова реализация на децата и 
учениците от етническите малцинства 
в риск от социално изключване чрез 
подобряване на условията за равен 
достъп до образование и обучение и 
чрез повишаване на мотивацията за 
участие в образователния процес.

 Дейностите, изпълнени по финан-
сираните проекти, включват:

•	 Подобряване на вътрешната и 
външна среда в приемните учили-
ща и детски градини;

•	 Продължаване на процеса на из-
веждане на деца от сегрегираните 
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лища, детска градини, средни училища 
и неправителствени организации. Об-
щият размер на безвъзмездно отпус-
каните средства по схемата е 6 000 000 
лева.

 Схема BG051PO001-4.1.06 „Реин-
теграция в образователната система 
на отпаднали от училището ученици“ 
включва финансиране на проекти на 
общини, училища и неправителствени 
организации. Общият размер на без-
възмездно отпусканите средства по 
тази схема е 7 000 000 лева. 

 Дейностите, които са допустими 
за финансиране, включват идентифи-
кация на деца, отпаднали от училище; 
мотивиране чрез образователни кам-
пании на отпадналите от училище да 
продължат образованието си; работа 
в общността с отпадналите от учи-
лище и техните семейства; преодо-
ляване на социалните бариери пред 
реинтеграцията на отпадналите от 
образователната система и връщане-
то им в нея; закупуване на учебни по-
магала, материали и други; дейности 
за наваксване на пропуснатия учебен 
материали, вкл. допълнителни занима-
ния, извънкласна работа с учениците 
и др.; извънкласни дейности с децата 
и учениците, за които българският не 
е матерен език; създаване на адаптив-
на среда в приемните училища; разра-
ботване на индивидуални програми 
за учене, насочени към наваксване на 
пропуснат учебен материал и умения; 
допълнително обучение за учители и 
директори на училища за работа с от-
паднали ученици; въвеждане и изпъл-
нение на дейности за междукултурно 

образование; реинтеграция на отпад-
нали ученици и прилагане на механи-
зми за предотвратяване на второ от-
падане, вкл. чрез училищни асистенти, 
привлечени за работа по тази схема.

2.3. Трудова заетост 

 Осигуряването на равни възмож-
ности за трудова заетост е водещ при-
оритет на Националната стратегия за 
интегриране на ромите (наследен от 
Националния план за действие за меж-
дународната инициатива „Десетилетие 
на ромското включване 2005 – 2015 г.”) 
и съществено предварително условие 
за постигане на по-добри резултати 
във всички останали приоритетни об-
ласти на ромското включване.

 Дълго продължилият период на 
липса на ефективни мерки за подо-
бряване на шансовете за заетост на 
ромите, съчетан с продължаващите 
практики на дискриминация и нара-
стващото влияние на икономическа-
та криза през последните три години, 
влоши конкурентоспособността на 
ромите на пазара на труда и доведе до 
съществено и стабилно високо ниво на 
ромска безработица, която проявява 
тенденция да бъде предавана от поко-
ление на поколение.

 Ромите са между най-уязвимите 
групи на националния пазар на труда. 
Данните от Агенцията по заетостта 
показват, че регистрираните безра-
ботни лица към 30 септември 2012 г. са 
346 333, от които 42 233, или 12,2% от 
всички регистрирани безработни, се 
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самоопределят като роми. Трябва да 
се подчертае, че съществуват няколко 
причини много роми да отбягват само-
определянето в службите по заетост-
та (етническото самоопределяне не 
е задължително изискване). Но тряб-
ва да се отбележи, че тези стойности 
може да са по-ниски от реалния брой 
на ромите, регистрирани в службите 
по заетостта. Поради съществуващите 
практики на дискриминация и риск от 
по-лошо отношение от страна на по-
тенциалните работодатели и експерти 
в службите по заетостта, много роми 
не декларират етническата си принад-
лежност. От друга страна трябва да 
се има предвид и обстоятелството, че 
процентът на неактивните сред роми-
те е много висок. 

 Поради това важността на сред-
ствата от фондовете на Европейския 
съюз (чрез оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”) на-
раства постоянно от 2008 г. насам и 
нейното въздействие върху заетостта 
на ромите се характеризира с двой-
но увеличение на относителния дял 
на работните места, финансирани от 
ОП „Развитие на човешките ресурси” 
към 2011 г. Трябва да се подчертае, 
че средствата от ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси”, генериращи зае-
тост сред ромите, продължават да 
са силно разпръснати между отдел-
ни програми (BG051PO001-1.1.13 „Нов 
проект”, BG051PO001-1.1.03 „Развитие”, 
BG051PO001-1.1.08 „Адаптивност” и 
др.). Не съществуват конкретни данни 
за индивидуални проекти/схеми по 
ОП „Развитие на човешките ресурси”, 

по които се осигурява заетост, но екс-
пертните оценки показват, че с най-го-
лям принос към заетостта на ромите в 
рамките на ОП „Развитие на човешките 
ресурси” е схема „Развитие” по същата 
оперативна програма. 

 В областта на заетостта, налице 
са някои иновативни програми, фи-
нансирани от Европейския социален 
фонд, но те не са свързани с общите 
политики за заетост в България. Обу-
чителните програми например зае-
мат много малък дял от Националния 
план за действие по заетостта. След 
2010 г финансирането на основни про-
грами за заетост, подпомагани от на-
ционалния бюджет, беше драстично 
намалено (с над 50%). Предложението 
за усвояване на средствата от Евро-
пейския социален фонд е да се правят 
иновации на фона на нефункциони-
раща система, която не успява да се 
погрижи за основните нужди на без-
работните. Това, което липсва на бъл-
гарските програми за пазара на труда, 
е подход с поглед към бъдещето. Това 
означава, че дългосрочните програми 
за квалификация не са приоритет и 
цялата политика за заетост е в капа-
на на настоящата структура на пазара 
на труда, характеризираща се с много 
неблагоприятна комбинация от уме-
ния. Преобладаващият брой работни 
места, предлагани чрез службите за 
заетост, не изисква никакви умения и 
са предназначени за лица без никаква 
квалификация. На пръв поглед може 
да се каже, че това е добре за неквали-
фицираните роми, но на практика за 
тях е трудно да получат дори и тази ра-



32

МАКСИМАЛНИ ПОЛЗИ ЗА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

бота поради широко разпространения 
ефект на изтласкването (crowding out). 
Освен това дългосрочното залагане на 
такъв вид несигурна работа определе-
но не е подходяща стратегия. Членове-
те на работната група, както може да 
бъде видяно от протоколите, предло-
жиха социалното включване да бъде 
добавено като приоритет в заетостта. 
Разделът „Социално включване“ може 
да приеме, според препоръките на 
ромските организации, такива мерки 
като например бъдещото развитие на 
услуги, базирани в общността. Трябва 
да се направи проверка дали това е 
включено в окончателния вариант на 
Стратегията. 

 Един от новите подходи за акти-
визиране на ромите, които са загуби-
ли връзка с пазара на труда, беше из-
ползването на трудово медиаторство, 
което понастоящем се финансира от 
Европейския социален фонд. Медиа-
торството даде някои насърчителни 
резултати, но за да има наистина зна-
чим ефект трябва да бъде увеличен 
броят на трудовите медиатори – насто-
ящите са крайно недостатъчни. При-
съствието на медиатори, работещи по 
друг проект – „Да успеем заедно” – не 
трябва да е аргумент против увели-
чаване на броя на ромските трудови 
медиатори, тъй като основната цел на 
проекта „Активизиране на неактивни-
те лица” е свързан конкретно с работа 
в ромските общности.

 През 2011 г. Агенцията по заетост-
та стартира две схеми по оператив-
на програма „Развитие на човешките 
ресурси”, насочени към уязвимите 

групи и групите в неравностойно по-
ложение на пазара на труда. Схемата 
BG051PO001-1.1.07 „Вземи живота в ръ-
цете си” включва действия по набеляз-
ването, мотивирането и подкрепата за 
лица от уязвимите групи – включване в 
обучителни програми, последвано от 
тримесечен стаж при реален работо-
дател. Очакваният резултат е 5000 дъл-
готрайно безработни лица, неактивни 
лица и демотивирани лица да бъдат 
включени на пазара на труда. Сред-
ствата, предвидени за изпълнението 
на тази схема по Националния план за 
действие по заетостта, са 11 милиона 
лева до края на 2013 г. 

 Схемата „Насърчаване на иконо-
мическата активност и развитие и по-
пуляризиране на пазара на труда” е 
със специална област на интервенция, 
насочена към включването на уязвими 
групи на пазара на труда с пряко отно-
шение към интеграцията на ромите. 
Интервенцията визира още създава-
нето на нови обучителни услуги, които 
са много необходими поради ограни-
чения обем и много често незадоволи-
телното качество на съществуващите.   

 Схемата BG051PO001-6.1.05 „По-
добряване на качеството на услугите, 
предоставяни от Агенцията по зае-
тостта на гражданите и бизнеса с фо-
кус върху уязвимите групи на пазара 
на труда“ включва подбор и назнача-
ване на 350 трудови медиатори в служ-
бите по заетостта за работа с лица от 
групите в неравностойно положение 
на пазара на труда; 250 от тези трудови 
медиатори са назначени през август 
2011 г. Схемата предвижда обучение за 
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и други групи в неравностойно поло-
жение на пазара на труда. Средствата, 
предвидени за изпълнението на тази 
схема по Националния план за дейст-
вие по заетостта, са 9,5 милиона лева. 

Трудови медиатори в България (2008 - 2012 г.) 

 Броят на ромските трудови меди-
атори първо се увеличи след старти-
рането на програма, но след това беше 
намален поради бюджетни ограниче-
ния през периода на икономическата 
криза. Надяваме се техният брой да се 
увеличи отново, тъй като свободните 
работни места определено са недоста-
тъчни за разширяване на услугите към 
голямата група от роми, регистрирани 
като безработни, още по-малко, за да 
стигнат и за обезсърчените роми. На 
практика, основната празнина, която 
ромските медиатори могат да запъл-
нят, е повторното активиране на обез-
сърчените, които са напуснали реди-
ците на работещите. 

 Ромските трудови медиатори, на-
значени към различните служби по 
заетостта, са с ниско заплащане и не-
сигурни работни места, които могат да 
загубят всяка следваща година. Част 
от решението на проблема е свързано 
със сериозно преосмисляне на трудо-
во-правния статут на трудовите ме-
диатори. Понастоящем техният статут 
се потвърждава ежегодно на база на-
личностите от проектно финансиране. 
Значението на медиаторската работа 
в ромските общности изисква осигу-
ряването на персонал, нает на редов-
на работа в Агенцията по заетостта и 
службите по заетостта (статут, сходен 
с този на регионалните експерти за 
сътрудничество по етническите и де-

екипа на дирекциите в състава на Аген-
цията по заетостта за работа с лица от 
групите в неравностойно положение, 
както и създаването на 12 специали-
зирани трудови борси с фокус върху 
безработни роми, хора с увреждания 
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мографски въпроси на областно ниво 
или с този на ромските здравни меди-
атори в общините), които да осигурят 
по-голяма сигурност и мотивация на 
медиаторите и да допринесат за нама-
ляване на текучеството и увеличаване 
на ефективното изпълнение на про-
грамата. 

 Друга схема, подкрепяща заетост-
та на уязвимите групи и имаща за бе-
нефициенти роми, наред с останалите, 
е BG051PO001-5.1.01 „Социално пре-
дприемачество – насърчаване и под-
крепа за социалните предприятия”. 
Пилотният етап беше с краен срок за 
предаване на предложенията юни 
2009 г. Тази схема за безвъзмездно под-
помагане имаше относително малък 
успех, измерен чрез устойчивостта на 
създадените социални предприятия. 
Повечето от тях бяха „мъртви” през 
първата година след приключване на 
финансирането от фондовете на Евро-
пейския съюз. Това вероятно се дължи 
на лошата преценка за продължител-
ността от време, необходимо на соци-
алните предприятия да добият устой-
чивост, както и за самата процедура на 
подбор кои идеи са с добри шансове за 
устойчивост.  

2.4. Жилища

 В рамките на Десетилетието на 
ромското включване българското пра-
вителство състави амбициозна Нацио-
нална програма за подобряване на 
жилищните условия на ромите, пред-
виждаща инвестиции в размер на 1,5 
милиарда лева в социални жилища и 

обществена инфраструктура. Можем 
спокойно да обобщим, че програмата 
на практика не бе изпълнена, макар и 
да просъществува в продължение на 
няколко години и да направи някои 
малки инвестиции в градско планира-
не и рехабилитация на някои елемен-
ти от техническата инфраструктура. 
Но отделените за програмата средства 
бяха практически нищожни в сравне-
ние с планираното дори и преди на-
чалото на икономическата криза. През 
2009 г. изпълнението на програмата на 
практика бе спряно16.

 Ромите са споменати в Национал-
ната програма за реформи в контекста 
на социалните жилищни политики, но 
не е ясно как тези политики ще бъдат 
подкрепени със съществени публич-
ни инвестиции. България практически 
не разполага със социален жилищен 
фонд (по-малко от 3% от общия жи-
лищен фонд), докато нуждите са ог-
ромни, особено в градските ромски 
махали. Четирите пилотни проекта 
за общински жилища, които старти-
раха през 2012 г. по ОП „Регионално 
развитие” – BG161PO001/1.2-02/2011 
„Подкрепа за осигуряване на модерни 
социални жилища за настаняване на 
уязвими, малцинствени групи, групи в 
неравностойно социално положение 
и други групи в неравностойно поло-
жение” покриват много малка част от 
общото търсене и дори още по-мал-
ка част от общите нужди. Налице са 
множество латентни нужди, които не 
са прераснали в търсене на социал-

16 Колев, Д., Методиева, М., Панайотов, С., Богданов, Г, 
Крумова, Т., Годишен доклад. „Интегриране на ромите в 
България” 2007 – 2008 г., Пловдив, 2010, 12.
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ни жилища тъй като бенефициентите 
дори и не се надяват, че подобни ин-
тервенции биха били възможни при 
сегашните обстоятелства. Въпреки че 
това усилие трябва да бъде оценено, 
трябва да отбележим, че това е капка 
в морето дори в сравнение с броя на 
молбите за кандидатстване, подавани 
от общините за този конкретен търг. 
Опасяваме се, че изявленията, съдър-
жащи се в Националната програма за 
реформи и Националната стратегия за 
интегриране на ромите относно поли-
тиката за социални жилища за ромите, 
която така или иначе е с маргинална 
позиция, няма да бъдат подкрепени с 
подходящи ресурси. Това гарантира, 
че нищо, имащо макроикономическа 
значимост, няма да се е случило в об-
ластта на жилищните условия на ро-
мите до 2015 г. Освен ако в периода 
между 2014 и 2020 година не се появят 
по-съществени публични инвестиции, 
положението през 2020 г. няма да е 
много различно. 

 Схема BG161PO001/1.2-02/2011 
„Подкрепа за осигуряване на модерни 
социални жилища за уязвими, малцин-
ствени групи, групи в неравностойно 
социално положение и други групи в 
неравностойно положение” в рамки-
те на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“, Опе-
рация 1.2: „Жилищна политика” на ОП 
„Регионално развитие”. Схемата бе 
обявена на 30 август 2011, като основ-
ната й цел е да допринесе за социал-
ната интеграция на уязвимите групи и 
групите в неравностойно положение 
на териториите на градските агломера-

ции, осъществима чрез подобряване 
на жизнения стандарт и цялостно по-
добряване на качеството на жилищата. 
Схемата се изпълнява със средства от 
фондовете на Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално раз-
витие. Общият размер на средствата 
по тази схема е 15 659 106,46 лв. или 8 
006 374 евро. От тази обща сума 85% 
са разпределени от Европейския фонд 
за регионално развитие, а останалите 
15% са отпуснати като национално съ-
финанрисане, осигурено от национал-
ния бюджет.

 Допустимите за финансиране по 
тази схема дейности включват: 

•	  построяване на нови жилища на 
земя, която е 100% общинска соб-
ственост, предназначени за соци-
ални жилища за настаняване на 
представители от целевите групи; 

•	  ремонт, преструктуриране и об-
новяване на съществуващия жили-
щен фонд, който е 100% общинска 
собственост, предназначен за со-
циални жилища; 

•	  осигуряване на устойчиви удоб-
ства и обзавеждане за жилищата с 
цел осигуряване на основни усло-
вия за живеене;

•	  подобрен достъп за хора с увреж-
дания до жилищата/сградите;

•	  допустими по тази схема са и бла-
гоустрояването и развитието на 
площите около новопостроените 
жилища.

 Поради ограничените финансо-
ви средства по тази схема, междуве-
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домствена работна група, специално 
сформирана към Министерския съ-
вет (сформирана с постановление № 
P-123/16.05.2011 на Министерския съ-
вет), извърши подбор на проектите, 
кандидатстващи за осигуряването на 
модерни социални жилища за марги-
нализираните групи.

 Междуведомствената група опре-
дели общините Бургас, Видин, Девня 
и Дупница за конкретни бъдещи бе-
нефициенти. Трябва да се отбележи, 
че от конкретния бенефициент не се 
изисква да осигури съфинансиране по 
тази покана за проектни предложения. 
Размерът на безвъзмездно отпуснати-
те помощи за проектите на отделните 
общини е: Бургас – 4 490 000 лв.; Ви-
дин – 4 000 000 лв.; Девня – 1 626 000 
лв.; Дупница – 4 909 000 лв. Общините 
Варна, Пещера и Тунджа са подбрани 
като резервни общини при наличието 
на достатъчно финансови средства.

 През 2011 г. Министерството на 
регионалното развитие и благоустрой-
ството участва в съставянето на про-
екта за Национална стратегия за ин-
тегриране на ромите в България 2012 
– 2020 г., в която подобряването на жи-
лищата и свързаната с тях техническа 
инфраструктура бяха предвидени като 
оперативна цел „Жилищни условия”. 
Министерството на регионалното раз-
витие и благоустройството бе опреде-
лено за водеща институция при изпъл-
нението на стратегическите цели по 
приоритет „Жилищни условия”.

 Като особено уязвима група, ро-
мите са обект на специални мерки по 

отношение на жилищните условия и 
жилищното настаняване. Тези мерки 
са в съответствие с оперативните меж-
дународни правни инструменти, каса-
ещи недискриминацията и специално-
то отношение към лица, намиращи се в 
съществено различни ситуации.

 От друга страна, от решаващо 
значение за бъдещето на социалните 
жилищни политики в България и за 
усилията, насочени към подобряване-
то на жилищните условия на ромите 
в частност, е сега изпълняваните пи-
лотни проекти да не се провалят, да 
осигурят добри примери и да докажат, 
че социалните жилища могат да бъ-
дат устойчив инструмент за социална 
интеграция. Най-големият риск, пред 
който са изправени жилищните проек-
ти, е липсата на интегрирани политики 
за справяне със сложните социални 
проблеми на местно ниво. Текущият 
план е да се насърчи, дори и само зара-
ди четирите пилотни проекта, същест-
вуването на такива интегрирани поли-
тики чрез начертаването на съвместни 
действия между оперативна програма 
„Регионално развитие” и оператив-
на програма „Развитие на човешките 
ресурси”. Това ще се осъществи чрез 
гарантиране, че общините-участнич-
ки ще получат от ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси” необходимото за 
„меки“ мерки финансиране. Случаят 
определено не е такъв при сега съ-
ществуващите в България процедури 
относно фондовете на Европейския 
съюз, за да могат общините да разчи-
тат, че ще получат стратегическо фи-
нансиране. Общините могат също така 
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да разработят комплексна стратегия 
за справяне с някои местни проблеми, 
напр. интегриране на ромите, и след 
това да получат финансиране само за 
някои сегменти от общата мозайка, в 
зависимост от това колко успешна е 
кандидатурата на съответната община 
в различните търгове.

 Това означава, че дори и четирите 
проекта за социални жилища да успе-
ят, все още ще е налице необходимост 
да бъдат измислени нови процедури 
за разпределяне на средствата от Ев-
ропейския съюз на ниво общини, ако 
социалните жилища трябва да бъдат 
издигнати до национална програма с 
много повече участници.

 

2.5. Здраве

 Проучване от 2002 г. установя-
ва, че очакваната продължителност 
на живот сред ромите е с 10 години 
по-малка, отколкото сред българите, 
и че положението продължава да се 
влошава. Между посочените причини 
за лошото здравословно състояние 
и ранната смърт са бедността, недо-
хранването, нездравословната околна 
среда, ранните и чести раждания 17.  

 Теренно проучване от 2008 г., ус-
танови, че над 37% от населението, жи-
веещо в сегрегираните ромски общно-
сти е без здравни осигуровки, а сред 
ромите, работещи в чужбина, всеки 
втори е без здравна осигуровка. Всяко 

17 Търнев, И., Каменов, О., Попов, М., Макавеева, Л. и Ва-
силка Александрова, Здравни проблеми на ромите. Същ-
ност, последствия и посоки, Институт „Отворено 
общество”, 2002, 3.

шесто лице на възраст над 15 години 
не е регистрирано при личен лекар, а 
5% никога през живота си не са имали 
личен лекар. Проучването показа още, 
че процентът на прибягване до услуги-
те на здравен медиатор е много малък 
– около 4% от пълнолетното населе-
ние съобщава, че е ползвало услугите 
на здравен медиатор18. В българската 
система на здравеопазването, лични-
ят общопрактикуващ лекар е входът, 
осигуряващ достъпа до медицински 
специалисти и насочване към болнич-
но заведение. Липсата на личен лекар 
е равностойна на липсата на достъп до 
здравеопазване, освен ако лицето не е 
в състояние да заплати пълния разход 
за медицински преглед и лечение. При 
същото проучване 40% от респонден-
тите заявяват, че почти никога не са 
имали необходимите парични сред-
ства за закупуване на предписаните 
лекарства. Това не е изненадващо, като 
се има предвид, че България е страна-
та с най-висок дял на частните разходи 
за лекарства. 

 Скорошен доклад на Световна-
та здравна организация заключва, че 
„един и половина милиона жители не 
са покрити от задължителната нацио-
нална осигурителна схема, а дори и 
за застрахованото население, задъл-
женията на пациента за споделяне на 
разходите остават много високи”. До-
кладът определя размер на частните 
разходи от 42% като официален раз-
мер на здравните разходи. Крайното 
заключение е, че „нивото на финансо-

18 Томова, И., Методиева, М. и сътрудници (2008). Здрав-
но състояние в общините с преобладаващо ромско на-
селение. ИОО – София (непубликуван доклад).
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ва защита, осигурявано от здравната 
система в България, е най-лошото сред 
страните от Европейския съюз, като 
това излага хората на риск от обедня-
ване в резултат на лошо здраве или ги 
принуждава да не търсят грижа, кога-
то тя е необходима“ 19. В доклади на Ев-
ропейския парламент също се споме-
нава, че „в България „непредвидените” 
разходи на индивидуалните пациенти 
са относително високи, с отрицател-
ни последствия за осигуряването на 
здравна услуга за уязвимите групи с 
нисък доход, например ромите” 20. 

 Ромските жени са особено уязви-
ма група. На база самоопределение на 
здравното състояние по данни от 2008 
г, 37% от ромските жени заявяват, че 
тяхното здраве е или добро, или много 
добро 21. Това е много нисък процент 
в сравнение със средните стойности 
за населението по сходен индикатор, 
който според проучване на Евроба-
рометър от 2006 г. е 60%. Трябва да 
се има предвид, че разбиранията за 
здравословен живот на ромите и бъл-
гарите силно се различават. Най-широ-
ко разпространеното разбиране сред 
ромите какво означава да си здрав е 
липсата на сериозно хронично заболя-
ване22.  

19 Еветовиц, Т., Мадарова, Н., Касевисиус, Г., и Павел Хро-
бон (май, 2010). Доклад за диагностичната мисия на 
системата за здравно осигуряване в България. Светов-
на здравна организация, 1.

20 „Мерки за подобряване на ситуацията на ромите, 
граждани на Европейския съюз, в Евросъюза”, Европейски 
парламент, 2011, 17.

21 Крумова, Т., Илиева, М. (2008). Здравното състояние 
на ромските жени в България. Център за междуетниче-
ски диалог и толерантност Амалипе, 21.

22 Пак там.

 Можем да направим заключе-
ние, че в България здравето е една от 
основните пречки през социалното 
включване. Големият брой хора без 
здравни осигуровки е празнината в 
Българската национална стратегия за 
интегриране на ромите, посочена от 
Европейската комисия. През 2012 г. не 
е предприето нищо дори за започване 
на работа по решаването на пробле-
ма. Това е огромно предизвикателство 
и за една година реални резултати не 
могат да бъдат очаквани, но налице е 
необходимост от промяна в общия мо-
дел на функциониране на системата за 
здравеопазване, която е източник за 
системно изключване. Здравното оси-
гуряване е едновременно критичен 
фактор и най-видим симптом за това 
изключване.   

 Ефективни мерки за увеличаване 
на имунизациите са предприети след 
епидемията от заушка през 2010 г., из-
бухнала ромското гето в Сливен, което 
е с най-лоши условия за живот. Епиде-
мията причинява необикновено висок 
брой на случаи на детска смъртност – 
индикатор, че наред с ниската степен 
на имунизация системата за ранно из-
вестяване и лечение също не е напъл-
но адекватна. От този период насам, 
целевите имунизационни кампании 
доведоха до съществено увеличение 
на процента на имунизираните деца, 
който понастоящем технически е дос-
тигнал имунизационните нива, пре-
поръчвани от Световната здравна ор-
ганизация. Други предизвикателства 
са, че дори и при постигнатите високи 
средни нива на имунизация, някои от 
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неимунизираните деца живеят в тяс-
но съседство едно с друго в джобове 
на бедност и лоши жилищни условия. 
Съществува и неизвестен брой лица 
извън имунизационната възраст, кои-
то не са били своевременно обхванати 
от имунизационните схеми. 

2.6. Комплексни местни програми

 От описанието на съществуващи-
те действия по фондовете на Европей-
ския съюз, насочени към интегриране 
на ромите трябва да е станало ясно, че 
комплексни местни програми в Бъл-
гария все още не съществуват. Пилот-
ните жилищни проекти, подкрепяни 
от Европейския съюз, се опитват в из-
вестна степен да симулират съществу-
ването на такива програми. Остава да 
видим дали експериментът ще прора-
боти. 

 Мярката „Придобиване на умения 
и оживяване на територията за потен-
циалните местни инициативни групи в 
селските райони” в рамките на Нацио-
налната програма за развитие на сел-
ските райони 2007 – 2013 г. е насоче-
на към създаването на т.нар. „местни 
инициативни групи (МИГ)” работещи 
по подхода Лидер. Подходът Лидер 
разчита на местно сътрудничество, в 
което общината, местният бизнес и не-
правителствените организации имат 
приблизително еднакво представи-
телство. Планирането на вземането на 
решения в рамките на подхода Лидер 
разчита също така и на обществени 
консултации под различна форма, кое-
то е много добър метод за стимулира-

не на ромското участие. 

 Една от възможностите за създа-
ване на комплексни местни програми 
за интегриране на ромите е планира-
нето на ниво област и ниво община. 
Целта е приоритетите и дейностите 
от Националната стратегия за интег-
риране на ромите да бъдат преведени 
в приоритети и действия на местно 
ниво. По този път, обаче, съществуват 
най-малко две много важни предизви-
кателства. 

 Първото предизвикателство се 
отнася до структурата и съдържанието 
на сега съществуващата Национална 
стратегия за интегриране на ромите. В 
стратегията не е включен механизъм, 
който да гарантира, че дори и част от 
планираното от общините ще бъде 
осъществено на практика. В крайна 
сметка, независимо от резултатите от 
планирането, общините ще трябва да 
участват в наличните търгове за пред-
ставяне на предложения с много огра-
ничени средства и без гаранции, че ка-
квато и да е част от техните стратегии 
ще бъде реализирана.

 Второто предизвикателство е 
свързано с качеството на планирането 
на ниво област и община. Национал-
ният съвет за сътрудничество по етни-
ческите и интеграционни въпроси със 
своя екип от пет души няма достатъ-
чен капацитет, за да оказва методиче-
ска подкрепа на планирането. Приме-
рите за областна стратегия (Софийска 
област) и за общински стратегии (об-
щини Долна баня и Ихтиман) не се раз-
личават съществено от предишното 
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планиране, осъществявано в рамките 
на Десетилетието на ромското включ-
ване, което не даде видими резултати 
със съществен обем. В хода на плани-
рането, най-информираните общини 
вероятно ще се опитат да ограничат 
техните планове до „реалистичната“ 
рамка, определена от Националната 
стратегия за интегриране на ромите. 
Други общини (вероятно някои от тези 
с най-висок дял ромско население и 
относително нисък административен 
капацитет) няма да са в състояние да се 
справят самостоятелно с планирането, 
а неполучаването на методическа под-
крепа може да доведе до механично 
копиране на стратегии или до създава-
нето на документи с лошо качество.

2.7. Социални услуги

 Социалните услуги са по-слабо 
покрити от фондовете на Европей-
ския съюз в сравнение с останалите 
области, допринасящи за социалното 
включване, като например заетост и 
образование. Налице са, обаче, ня-
колко илюстративни примера, които 
показват как Европейските фондове 
могат да се използват за развитието на 
иновативни социални услуги. 

 Агенцията за социално подпома-
гане стартира схема BG051PO001-5.2.07, 
предназначена за осигуряване на гри-
жа в семейна среда за независимост 
и достоен живот на хора с различни 
видове увреждания и самотно живее-
щи хора.  Двата вида дейности в рам-
ките на схемата включваха създава-
нето на услугите „социален асистент” 

и „домашен помощник”. Задачата на 
социалния асистент и на домашния 
помощник е да осигуряват професио-
нална помощ на хората с увреждания 
в тяхното ежедневие. От различните 
проучвания става ясно, че уврежда-
нията са много по-широко разпрос-
транени между ромите и започват на 
много по-ранна възраст. Не съществу-
ват надеждни статистики за участието 
на роми в програмите, насочени към 
съдействие за хората с увреждания, но 
съществуват косвени основания да до-
пуснем, че това участие не съответства 
на реалната тежест на заболяването в 
ромската общност. 

 През същата година агенцията 
за социално подпомагане стартира 
друга схема с потенциално отноше-
ние към интегрирането на ромите – 
BG051PO001-5.20.06 „Социални услуги 
за социално включване”. Тази схема 
осигурява създаването на много по-
голям брой социални услуги, насочени 
към по-широк кръг от групи. За разли-
ка от Агенцията по заетостта, Агенция-
та за социално подпомагане не събира 
данни за етническата принадлежност 
на бенефициентите, така че всяка кос-
вена оценка за въздействието върху 
ромите ще бъде неправдоподобна. Не 
са ни известни доклади за оценка, пос-
ветени на този проблем.  
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2.8. Политики, останали извън Де-
сетилетието на ромското включ-
ване и Националната стратегия за 
интегриране на ромите

 От 2009 г. насам не са изпълнява-
ни съществени мерки за борба с бед-
ността и социалното изключване. А 
през самата 2009 г. увеличаването на 
гарантирания минимален доход, кой-
то определя размера на диференци-
рания доход за подпомагане, се случи 
след дълъг период без интервенции. 
Ромите са съществена част от бенефи-
циентите по схемите за подпомагане 
на дохода. Детските добавки, имащи 
по-широко покритие, са също важен 
източник на доход за най-бедните 
ромски семейства с деца. 

 Не съществуват официални дан-
ни нито за степента на бедност между 
ромите, нито за материалните лише-
ния. Процентът на бедност, изчислен 
на база проучвания на домакинствата, 
осъществени от Световната банка по-
казва, че процентът на бедност сред 
ромите надхвърля 60% и следовател-
но е три пъти по-висок в сравнение 
с българското население. Можем да 
получим известна представа за мате-
риалните лишения сред ромските до-
макинства с много деца от данните на 
Евростат относно материалните лише-
ния в домакинства с три и повече деца. 

 Детските надбавки не са увелича-
вани от началото на икономическата 
криза, а ромите бяха отново използ-
вани като изкупителна жертва, за да 
бъде обяснено защо това не се е слу-
чило. Митологията за ромските жени, 

раждащи деца, за да получават дет-
ските надбавки, продължава да оби-
каля социалните медии, подклаждани 
с дискриминационно говорене, често 
идващо от много високо политическо 
равнище 23. 

 Политиките, свързани със социал-
ните трансфери, не бяха част от плано-
вете за действие и стратегиите на Де-
сетилетието на ромското включване. 
Не са част и от Националната страте-
гия за интегриране на ромите, веро-
ятно защото не могат да бъдат финан-
сирани със средства на Европейския 
съюз, а изпълнението на политики за 
интегриране на ромите в България не 
се осъществява с използването на го-
леми национални средства. 

23 Виж, например, последния пример от Министер-
ството на труда и социалната политика, в който 
се казва, че ромската общност изпива детските над-
бавки – http://www.politika.bg/article?id=29249 един от 
десетките материали от широкото медийно отразя-
ване. Подобни твърдения се радват на медийно отра-
зяване и обществено внимание по начин, който никога 
няма да бъде отреден за сериозен анализ на дискрими-
нацията или положението на ромите. Така че дори и 
самото им спиране би имало потенциално много по-
голямо въздействие отколкото повечето мерки, раз-
работени специално за намаляване на предразсъдъци-
те и дискриминацията.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

 Анализът на пълния набор от 
проекти, финансирани със средства 
от фондовете на Европейския съюз от 
присъединяването на България към 
съюза до третото тримесечие на 2012 
г. показва, че парите няма да потекат 
„естествено” към общините с некачест-
вено разработени проекти, малък ка-
пацитет, високи нива на бедност, мно-
гобройни социални проблеми и висок 
дял ромско население. Всички тези ха-
рактеристики, за съжаление, често се 
припокриват. С други думи, средствата 
от фондовете на Европейския съюз не 
могат сами по себе си да изпълняват 
кохезионна функция нито в териториа-
лен, нито в социален аспект. 

 Данните също така сочат очевид-
на липса на териториални приори-
тети в България. Заключението е, че 
ако средствата от фондовете на Ев-
ропейския съюз трябва да бъдат из-
ползвани по-ефективно за подкрепа 
на интегрирането на ромите, то най-
голяма ще е необходимостта от те-
риториален подход, подобен на този, 
прилаган в някои страни от Централна 
Европа.

 Изместването на националното 
финансиране от фондовете на Евро-
пейския съюз, което бе използвано 
като стратегия за спасяване на публич-
ните бюджети по време на икономи-
ческата криза, също имаше определе-
ни отрицателни странични ефекти за 
социалното включване като цяло и за 
интегрирането на ромите в частност. 
Извън средствата, разпределени от 
фондовете на Европейския съюз, 

националният принос за интегри-
рането на ромите трябва да бъде 
увеличен за следващия период на 
планиране24. Делът на националното 
финансиране е ключов индикатор не 
само за националния ангажимент на 
правителството, но и за съществува-
нето на предпоставките, необходими 
за успешна интеграция. Фондовете на 
Европейския съюз не са добър инстру-
мент за финансиране на някои ключо-
ви области от интегрирането на роми-
те или защото съответните действия 
не са допустими за финансиране (напр. 
социалното подпомагане и други фор-
ми на гарантиране на минималния 
доход), или защото програмното фи-
нансиране не е подходящо за финан-
сиране на съответните области пора-
ди ограничеността си във времето.

 В областта на трудовата заетост 
е необходимо да се започне въвежда-
нето на иновативни програми. Това е 
започнало в програмния период 2007-
2013, но тези програми все още заемат 
само малък дял от общите политики за 
заетост. Новото поколение програми 
се характеризира с по-голяма продъл-
жителност на предоставяното обуче-
ние, съчетано с усилия за подобряване 
на неговото качество и синхронизира-
нето му с пазара на труда. В стратеги-

24 В речта си за представяне пред Европейската коми-
сия на доклада за националните стратегии за роми-
те, комисар Ласло Андор подчерта, че националното 
финансиране е важно, и че фондовете на Европейския 
съюз могат да бъдат мобилизирани просто за подкре-
па на националните усилия (видеозапис може да бъде 
видян на адрес http://ec.europa.eu/avservices/video/player.
cfm?ref=85560  ). В България е предизвикателство дори 
да бъде използвано някакво национално финансиране 
за подкрепа на усилията, подпомагани (и финансирани) 
от Европейския съюз.
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ческо отношение е важно да се напра-
ви опит за повишаване на цялостното 
търсене и предлагане на по-високи 
умения на пазара на труда в България. 
За да се осъществи това, от решаващо 
значение е да се направи опит търсе-
щите работа роми да бъдат изведени 
от най-ниския сегмент на уменията, 
съществуващ на пазара на труда. 

 За съжаление, много програми, 
финансирани от Европейския социа-
лен фонд, просто заместват по-ранно-
то национално финансиране (главно за 
подкрепената заетост), така че не може 
да се очаква те да произведат каквато 
и да е добавена стойност. В областта 
на стимулирането на заетостта, друг 
много важен фактор е средствата от 
фондовете на Европейския съюз да бъ-
дат усвоявани за иновации и промяна 
на съществуващите практики, а не за 
финансиране на бизнеса, както обик-
новено. 

 В областта на здравеопазване-
то съществуващите усилия пропус-
кат някои от най-важните структурни 
предизвикателства, пред които е из-
правена системата. Равният достъп до 
здравни грижи ще остане мит докато 
проблемът с ромите (или други бедни 
хора) без здравни осигуровки не бъде 
правилно решен. Тази препоръка бе 
изрично дадена от Европейската коми-
сия в конкретните коментари за стра-
ната и препоръките към Националната 
стратегия за интегриране на ромите25. 

25 Европейска комисия, Национални стратегии 
за интегриране на ромите: първа стъпка в изпълнение-
то на рамковата програма на Европейския съюз, 2012, 
стр. 26.

 В областта на жилищната поли-
тика е важно пилотните проекти за 
социални жилища в четирите общи-
ни, финансирани със средства от ев-
ропейския фонд за регионално раз-
витие, да бъдат успешно изпълнени. 
Решаващ фактор за успеха ще бъде 
дали строителството и останалите 
инфраструктурни дейности ще бъдат 
подкрепени с мерки от други области 
като заетост, образование, обучение и 
здраве.

 Не съществува голяма вероятност 
през текущия период на планиране 
към целевите политики за интегрира-
не на ромите да бъдат пренасочени 
нови ресурси поради краткия срок, 
оставащ до изтичането на периода, 
от една страна, и поради многоброй-
ните конкуриращи се приоритети, от 
друга. Тъй като по време на световна-
та икономическа криза структурните 
фондове на Европейския съюз бяха 
използвани за запълване на празнини 
в много области на политиката, където 
националното финансиране бе сериоз-
но намалено, ще се засили конкурен-
цията между различните приоритетни 
области за финансиране от фондовете 
на Европейския съюз.

 Ромските организации продъл-
жават да бъдат много активни в пра-
венето на предложения за мерки и 
дейности, които да бъдат включени в 
оперативните програми за следващия 
период на планиране (2014 – 2020 г.). 
По-конкретно, такива предложения за 
ОП „Развитие на човешките ресурси” 
вече са представени пред Министер-
ството на труда и социалната полити-
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ка26 .

 Остава да се види дали усвоява-
нето на средства от фондовете на Ев-
ропейския съюз през периода 2014 
– 2020 г. ще се подобри и достигне до 
повече места и групи в неравностойно 
положение като ромската, за да допри-
несе за намаляване на териториалните 
и социални неравенства.

26 Колев, Д, Предложение за инвестиционни приорите-
ти за новата оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2014 – 2020.
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ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

Анекс Статистически анализи

 Едномерни тестове за значимост, размер на ефекта и значимост за зави-
симата променлива финансиране на глава от населението от фондовете на ЕС 
за всяка от 264-те общини. Метод: Sigma-restricted parameterization, effective 
hypothesis decomposition.

SS Degr. of - 
Freedom

MS F p Partial 
eta-

squared

Non-
centrality

Observed 
power 

(alpha=0.05)
Начална стойност 1777111 1 1777111 12.82443 0.000413 0.049741 12.82443 0.945982
Дял на ромското 
население

105424 1 105424 0.76078 0.383937 0.003096 0.76078 0.139940

Делегирани сред-
ства от централния 
бюджет на глава от 
населението  

158 1 158 0.00114 0.973108 0.000005 0.00114 0.050129

Делегирани сред-
ства за здравеопаз-
ване от централния 
бюджет на глава от 
населението 

19317 1 19317 0.13940 0.709202 0.000569 0.13940 0.065990

Грешка 33950222 245 138572

Източник: www.eufunds.bg (официална база данни с проекти, финансирани от фондовете на ЕС)

 Резултати от многомерна регресия. Зависимата променлива са субсидиите 
от централното правителство към всяка от 264-те общини. Независимите про-
менливи са общия брой на населението, делът на ромското население, делът на 
турското население, субсидията за здравеопазване, болничните легла на глава 
от населението и местата в социални услуги на глава от населението.   

Dependent: delegatedpc2     Multiple R =  .84201732     F = 66.99950
    R2=  .70899317    df =   6,165
No. of cases: 172           adjusted R2=  .69841111     p = 0.000000
    Standard error of estimate:  .080936414
Intercept:   .038035606  Std.Error: .0193586  t(  165) = 1.9648  p =  .0511
population beta=-.10     romashare beta=.115    turkishare beta=.209     
healthpc2 beta=.370  hospitalbeds beta=.282 socialplacesp beta=.473


