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Използвани абревиатури
АЗ

Агенция по заетостта към МТСП

АСП

Агенция „Социално подпомагане“ към МТСП

ДТП
DTP

Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020
Danube Transnational Program 2014 – 2020 of the European Union

ЕС

Европейски съюз

EU - SILK

Индикатор на ЕС „Статистика на доходите и условията на живот“ (Statistics of Income
and Living Conditions)

ЗПУО

Закон за предучилищното и училищното образование

МОН

Министерство на образованието и науката

МС

Министерски съвет

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

NEETs

Not in education, employment and training – приет термин за млади хора извън
образование, заетост и обучение

НЗОК

Национална здравно-осигурителна каса

НПО

Неправителствена организация

НСИ

Национален статистически институт

НСРБИР

Национална стратегия на Република България за интеграция на ромите

НССЕИВ

Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

ОП НОИР

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОСИ

Областен съвет за интеграция

РУО

Регионално управление по образование

ЦОИДУЕМ

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства
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1

Въведение

1.1 Обща информация за проекта
Проучването е направено в рамките на Проект DTP-SMF1-118: „Подкрепа за национални политики за
включване на роми и маргинализирани групи в образование и трудов пазар чрез иновативни системи,
които интегрират общите хоризонтални мерки и целевите интервенции за общностно развитие“.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз и националните правителства на България, Румъния и
Унгария в рамките на Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020.
Този проект се изпълнява в България, Румъния и Унгария от Фондация С.Е.Г.А.- Старт за ефективни
граждански алтернативи в партньорство с три граждански организации - Фондация Рома-Лом
(България), Асоциация за местни инициативи Роман 2002 (Румъния) и Алианс на представителите и
застъпниците за ромското малцинство в област Ноград (Унгария). Период на изпълнение на проекта –
1 септември 2018 – 28 февруари 2019 година.
Проектът цели да идентифицира и да предложи интервенции за преодоляване на препятствията към
достъпа до образователната система и пазара на труда. Задачата е да се разработят модели за
интегрирани мерки, които да подобрят възможностите за приобщаване и социално включване на
държавните политики чрез интегриране на хоризонталните мерки с подхода за развитие на общности,
насочен към мобилизиране на вътрешния потенциал на общността. Интервенциите са фокусирани
върху подобряване на образователните резултати и трудовата интеграция на изолирани ромски
общности и маргинализирани групи чрез интегрирани холистични мерки и услуги, насочени към
общностите, трудовата и образователната среда.
В съответствие с формата на посяващия фонд към Програмата за транснационално сътрудничество
Дунав 2014-2020, конкретната задача на този проект е да се разработи голям транснационален проект
– т.нар. Главен проект, който да предложи и апробира иновативни системи/модели за преодоляване
на външните и вътрешнообщностните бариери за ефективно включване на най-уязвимите роми и
маргинализирани групи в образованието и заетостта чрез общностно развитие и интегрирани мерки.
Паралелно с дейностите по дизайна на Главния проект ще бъдат очертани необходимите партньорства
в трите страни, ще бъдат проучени и възможностите за неговото финансиране от ЕС и други източници.
Бъдещият Главен проект е предназначен да допринесе за постигането на целите на Приоритетна ос 4
„Добре управляван Дунавски регион“, а именно на Специфична цел 4.1. „Повишаване на
институционалния капацитет за посрещане на основните обществени предизвикателства“, поконкретно в сферата на образованието, политиките за заетост, включване на уязвими и
маргинализирани групи, стимулиране на процесите на планиране с участие и включване на
гражданското общество.
Предназначение на анализа и подробния доклад. Настоящият доклад е предназначен да предостави
адекватна и достатъчна информация за състоянието по адресираните проблеми и нуждите в България.
Заедно с резултатите от паралелното проучване в Унгария и Румъния по същите теми, този доклад ще
допринесе за:
●

Аргументиране на обосновката на Главния проект по отношение на контекста, изходните
данни, проблемите и тенденциите, дефиниране на конкретните предизвикателства и
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●

●

целевите групи, преглед на пропуските и възможностите в наличните политики и програми с
извеждане на препоръки за подобряване на интервенциите;
Дефиниране на стратегията и дизайна на Главния проект – приоритети и йерархия на общите
и специфични цели, избор на походи и методи, базиран на опита, добрите практики и
научените уроци, както и на възможностите за мобилизиране на вътрешния потенциал за
развитие на ромските общности.
Формулиране на целеви индикатори за очакваните резултати и ползи от Главния проект.

На основата на доклада за България, както и на подробните доклади за Румъния и Унгария се
разработва общ сравнителен анализ на ситуацията, в който са изведени както общите проблеми и
тенденции, така и спецификите във всяка от трите страни. На основата на заключенията от
сравнителния анализ партньорите разработват дизайна и работния план на Главния транснационален
проект.

1.2 Накратко за методиката на проучването
Проучването и анализът са изпълнени от екипите и експерти на четирите партньорски организации в
периода от октомври до декември 2018 година. В трите партньорски страни – България, Румъния и
Унгария – е приложена обща методика, гарантираща синхронизиране на прилаганите методи,
подходи и инструменти, което да осигури съпоставими резултати за сравнителен анализ.

1.2.1 Обхват, задачи и обект на анализа
Териториалният обхват на проучването са трите партньорски страни – България, Румъния и Унгария, а
настоящият анализ обхваща конкретно територията на България.
Основните изследователски задачи са:
●

●

●
●

●

Анализ на изходни данни (baseline data) от налични официални бази данни на институции;
извеждане на приблизителни индикативни параметри на мащабите на проблемите на
ромската изключеност от образованието и заетостта;
Системен анализ на ситуацията и нагласите в обособените ромски общности със специален
фокус върху най-маргинализираните групи вътре в тях, като се очертаят общите теденции и
различията в хетерогенните ромски общности към включването им в образование и заетост;
Анализ на контекста и наличните стратегии, политики и програми за обхващане на ромските
общности и маргинализирани групи на пазара на труда и в образованието;
Извеждане на критичните точки, трудности и препятствия пред интеграцията на ромските
общности и включването им на пазара на труда и в образованието със специален фокус върху
факторите, които предопределят социалната изолация и затвореност на общностите;
Идентифициране на необходими подобрения – в политики, мерки и програми.

Настоящият цялостен финален доклад обобщава основните констатации и изводи от анализа на
състоянието по всички съществени аспекти на адресираните проблеми. Ограниченото време и ресурси
позволяват сондажно изследване на общностите, преглед на политиките и изпълнените интервенции
с избор на обекти за дълбочинен анализ – политики, общности, добри практики и научени уроци от
програмите, процеси, които са от критична важност за интегритета и аргументираността на
заключенията и препоръките от проучването.
Предмет на проучването са: (1) Актуалните нужди, нагласите и потенциала за развитие и промяна в
обособените ромски общности и групи, вътрешните и външните за общността бариери пред
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включването им в образованието и пазара на труда; (2) Съответствието на реализираните програми и
интервенции спрямо предизвикателствата и спецификите на целевите групи от обособените ромски
общности и от маргинализираните групи, трайно изключени от пазара на труда.
Обект на проучването са: обособените етнически общности и маргинализираните групи (ромски и
неромски) в България. По-конкретно специален обект на проучването не е ромската общност като
цяло, а обособените затворени квартали със специално внимание към маргинализираните зони вътре
в обособените общности.
Маргинализирани групи има и извън тези общности – в мнозинството и други етнически общности.
Тези групи, както и специфичната група на младите хора извън образование, заетост и обучение
(NEETs), застрашена от маргинализация, не са проучвани в дълбочина, но на основата на съществуващи
изследвания и експертни набюдения са взети под внимание при формулирането на изводите и
препоръките за бъдещи интервенции.
В този контекст вторичен обект на проучването са интервенциите – държавни политики, програми и
проекти – и външните фактори, които влияят или се опитват да влияят върху общностите за
преодоляването на проблемите със специално внимание към прилаганите подходи, добрите практики
и научените уроци. Това проучване в никакъв случай не е оценка, а преглед на интервенциите с цел
извеждане на добри практики, анализ на външните бариери за общностите и надграждане върху
постигнатото в осъществените програми и мерки.
Във връзка с обекта на проучване уточняваме някои определения и понятия, ползвани в анализа:
•

Роми, ромско население: В този анализ понятието роми се използва като обобщаващо
наименование, по-широко от групите със заявена ромска самоидентификация. „Името роми
като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо
положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които
околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне“
е прието в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите1.

•

Обособени /затворени и изолирани ромски общности: Ромски и други етнически общности
в неравностойно положение, които живеят повече или по-малко компактно в изолирани
квартали/територии, откъснати от макрообществото. Съществена характеристика на тези
общности е не толкова етническият им произход, колкото затвореността и изолацията, която
рефлектира върху нагласите и социалните норми. Водещ в анализа не е етническият произход,
а принадлежността към затворена изолирана общност, защото критичният рисков фактор не е
етническата принадлежност, а животът от поколения в затворена общност, който генерира
комплексни рискове и тенденции към маргинализация.

1.2.2 Специфичен фокус на анализа – ромската перспектива
Редица изследвания засягат проблемите на включването на ромите в образованието и заетостта със
стандартни методи и дават само част от търсените отговори. Специфичният фокус върху ромската
гледна точка и ромската перспектива отличава настоящото проучване от повечето налични
изследвания досега.

1

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 (НСИРРБ).
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=726
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Изходна точка в анализа е ромската перспектива/ромската гледна точка: от изолираните ромски
общности към проблемите, а не обратното – от макро средата към ромите. Ромите са част от процеса
на промяна, която не може да се случи без ромското участие, а не само обект на изследване или
целеви групи на програми/мерки.
✓ Контекстуализиране на проблемите в образованието/заетостта в по-общите проблеми на
социалната изключеност. Отражението на фактора изолация от макрообществото и
затвореност на общноста върху резултатите от мерките за образование/заетост най-често се
игнорира или подценява в наличните анализи и оценки.
✓ Анализ на проблемите и потенциалните възможности за промяна в контекста на
общностното развитие: Първо, диференциран анализ на различията спрямо етнокултурните
специфики, от една страна, и от друга – спрямо тенденциите и степента на маргинализация.
Второ, всяка отделна ромска общност не е хомогенна и анализът трябва да очертае вътрешните
различия и стратификация, които изискват различни подходи на интервенция.
✓ Търсят се дълбочинни отговори на ключовите въпроси ЗАЩО нещо се случва или не се случва,
които да отидат отвъд простите обяснения като бедност, дискриминация, езикови бариери,
отдалеченост на кварталите и пр.
Такъв анализ може да очертае възможни устойчиви решения, включително адресиращи
възможностите и мотивацията за промяна на всички нива – от затворените общности до най-високите
нива за вземане на решения от ключовите актьори в политиките и интервенциите. Тези подходи
формират приноса и добавената стойност на изводите от това проучване към разбирането на
тенденциите и факторите, които възпрепятстват ефективното преодоляване на затвореността на
общностите и социалната изключеност.
Поради прагматичното предназначение на доклада, в текста са пропуснати подробни обяснения с
посочване на всички прегледани източници и теоретични концепции, като изводите са формулирани
конкретно с оглед на нуждите от осмисляне и разработване на дизайна на интервенциите.

1.2.3 Методи и подходи
Документалното проучване обхваща налични доклади, анализи, експертни оценки, академични
изследвания, социологически проучвания, разработени в България и в чужбина. Ползвани са и
предишни собствени проучвания и наблюдения на партньорските организации върху тенденциите в
развитието на ромските общности. Прегледът на политиките и програмите – пряко или непряко
насочени към ромите – обхваща политически, стратегически и програмни документи, публикувана
проектна документация, отчетни доклади, оценки, тематични анализи и други. При недостиг на
публикувани документи, информацията е допълвана чрез срещи и интервюта с експерти от съответни
секторни политики или институции.
Обемът на проучените изследвания, политически документи и източници на данни е значителен, но
поради практическата (а не академична) насоченост на анализа, в текста са посочени само цитираните
източници и към доклада не е приложена обща библиография.
Източниците на изходни данни включват статистическа информация от Евростат, НСИ, публично
достъпни официални бази данни, експертни оценки, както и от социологически и други проучвания –
национално представителни и местни. Съгласно приложимото законодателство (включително Закона
за защита на личните данни), в България се забранява обработването на лични данни с чувствителна
информация за етнически и расов произход на лицата, освен при доброволното съгласие на
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физическите лица и някои специфични изключения. Затова източниците на статистически данни за
ромите са ограничени до Преброяването и конкретни проучвания, където респондентите са заявили
съгласие и доброволно самоопределение по етнически признак. За по-актуална информация и
показатели по редица въпроси, отнасящи се до заетостта, безработицата и др. се ползват също косвени
и преки данни от други проучвания, сондажни допитвания, анализи и експертни оценки, които не
засягат конкретни лица, а общи съвкупности.
Теренното проучване е дълбочинно качествено изследване на мненията и нагласите в обособени
ромски общности за проблемите, отношението към интервенциите, тяхната мотивация и готовност за
промяна. Основната цел на терена е да осигури информация за автентичното мнение и откровена
самооценка на актуалната ситуация и за нагласите към преодоляването на социалната изолация, към
включването в образование и заетостта. Методите включват полуструктурирани групови и
индивидуални интервюта, разговори с представители на общностите, (включено) наблюдение.
Ползван е въпросник с примерни въпроси, групирани в блокове по основните теми, които теренистът
включва в разговора в свободен текст и поредност, съобразени с динамиката на групите.
Екипът за теренното проучване включва експерти от фондация Рома-Лом с опит в работата на терен и
в ромски общности. То е осъществено в периода 01.10.2018 - 15.11.2018 година и са обхванати 5
общности с 35 интервюирани респонденти от ромските общности и 10 представители на държавни и
общински институции, НПО от същия регион.
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2

Актуалната ситуация в обособените ромски общности

Конкретните групи, които в най-голяма степен са изключени от образоването и заетостта, както и
специфичните подходи за адресиране на техните нужди, се очертават най-ясно в по-широкия контекст
на развитието на ромските общности в България и в региона. Анализът на актуалната ситуация в
ромската общност и тенденциите в процесите на изключеността и маргинализацията цели да очертае
параметрите и корените на проблема. Не е достатъчно обичайното „техническо“ обяснение за
причините като – бедност, ниска мотивация за образование, липса на професионална квалификация,
трудова дискриминация и други. Необходим е анализ отвъд констатациите за външните прояви на
проблемите, да бъдат разбрани техните корени и причините, защо са толкова устойчиви, за да се
предложат дългосрочни решения за преодоляване на бариерите – вътрешни и външни – пред
социалното включване и интеграцията на най-уязвимите групи от обособените общности в
образованието и заетостта.

2.1 Ромските общности в България – обща характеристика
2.1.1 Демографски показатели
По официални данни от Преброяването на населението и жилищния фонд (2011) ромите в България
наброяват 325 343 души или 4.9% - трета по численост етническа общност след българската (84.8%) и
турската (8.8%). Спрямо Преброяването от 2001 г. броят на деклариралите ромска идентичност е
намалял (с 45 565 души)2, но на практика ромското население не е намаляло - сравнителният анализ
на данните в конкретни общини показва, че в немалко ромски общности жителите са предпочели да
заявят друга етническа идентичност – турска или българска.
Етническата идентичност се регистрира по доброволно самоопределение. Данните от Преброяването
не отразяват реалния брой граждани от ромски произход поради няколко широко известни причини,
като: нежелание да заявят ромския си произход поради страх от дискриминация или опасения от
подценяване в професионалната и социалната среда; самоидентификация като турци в големите
общности от подгрупата на милетта, които са мюсюлмани с майчин турски език; случаи на
некоректност от страна на преброителите, които пропускат въпроса и отбелязват механично български
произход. В такива ситуации немалка част от ромите са предпочели да заявят български или турски
произход, което води до отклонения в реалната етническа структура на населението в България.
Експертните оценки за ромите в България предполагат общ брой между 700 000 и 800 000 роми при
общо население на страната от 7 364 570 по време на Преброяването (2011) и 7 050 034 души към
януари 20183. Съгласно официалния документ на Европейската Комисия с директива към страните
членки на ЕС за разработване на национални стратегии за интеграция на ромите (2011), ромските
общности в България наброяват около 750 000 души или 10.33% от населението (по данни на Съвета
на Европа с изчисления към 2009 г. и с актуализация за 2010 г.)4 В резултат от миграциите към страни
2

НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд, 2001, 2011
Евростат за януари 2018 - http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=en
4
Brussels, COM (2011) 173/4 Communication from the Commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions. An EU framework for national Roma
integration strategies up to 2020. p. 15.
3
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от ЕС през последните 15 години се наблюдава известно намаляване на броя на ромите, постоянно
живеещи в България, което чувствително се отразява върху вътрешната структура и динамика в
ромските общности (анализирани по-нататък в параграф 2.1.4.).
Преброяването (2011) показва, че демографските характеристики на населението с ромска
самоидентификация се отклоняват значително от средните данни за страната.
По показателите за местоживеене в град/село ромите са „по средата“ между българския и турския
етнос - 55.4% от ромите живеят в градовете и 44.6% в селата, при 77.5% урбанизирано българско и
37.7% - турско население.5
Драстични разлики се наблюдават по отношение на възрастовите характеристики на ромската
общност – в относителните дялове на детското население и възрастните хора над 60 години.
Графика 1: Сравнение на възрастовите структури на етническите групи в България – данни от
Преброяването, 2011 (сборът на процентите за всяка етническа група е равен на 100)6

Данните в графиката показват, че едва 7.11% от ромите достигат възраст от 60+ години, докато
средните данни за страната са 26.6%, а при българите този дял е 28.72% - четири пъти по-висок,
отколкото при ромите. Графиката показва също над два пъти по-висок дял на населението от 0 до 19
годишна възраст: сред ромите – 39.06% в сравнение със средния за страната – 17.57%, а разликата
спрямо българите (15.56%) е два пъти и половина.
5
6

НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд, 2011 – Доклад за окончателните резултати
НСИ, данни от Преброяването (2011) със собствени изчисления на авторите
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С големи уговорки графиката подсказва и косвени данни за относително по-високата раждаемост сред
ромите спрямо мнозинството, но реалната разлика остава в части от процента и в никакъв случай не
съответства на контраста между дяловете на детското население, поради факта, че ромите умират
значително по-млади – по-ниската продължителност на живота при ромите увеличава относителната
тежест на детското население във възрастовата структура на общността.
Средната продължителност на живота в България към 2016 г. е 74.9 години (71.3 за мъжете и 78.5
години за жените).7 Публикуваните данни не включват изчисления по етническо самоопределение. Но
индикаторите за възрастовата структура по етноси подсказва значително по-ниска от средната
продължителност на живота сред ромското население в България. Експертни мнения и изчисления за
продължителността на живота сред ромите в Европа предполагат, че тя е поне с 10 години по-ниска от
средната.8 Всъщност това е един от ключовите индикатори, които в дългосрочен план могат да измерят
реалната промяна в социалното включване, здравеопазването и качеството на живота в ромските
общности в България и в Европа.

2.1.2 Различия и подгрупи в ромските общности
Познаването на вътрешните различия и специфики в ромските общности е условие за извеждане на
адекватни подходи и форми на интервенциите, които адресират както нагласите и мотивацията за
промяна вътре в обособените общности, така и нагласите и готовността в макро-обществото за
приемане на изключените общности и маргинализираните групи. Продължаващата практика в
мнозинството – от медиите до администрацията и доминиращото обществено мнение – за
унифициране на представите (и предразсъдъците) към ромите, най-често сведени до образа на наймаргинализираните зони, е една от бариерите за ромската интеграция.
Ромите не са хомогенна общност. Както всяка етническа група (включително българската), сред тях
има различни подгрупи, обособени според социалния статус, образование и социален опит, етнокултурни традиции, религия и други признаци.
Първо, ромите са разнородна и хетерогенна общност, „съставена от групи, метагрупови обединения
и субгрупи със своя идентичност. Подобно на ромите по света, в България те не са единна и еднородна,
а хетерогенна общност, като най-важна от гледна точка на идентичност и норми на поведение е
груповата принадлежност“9. В академичните изследвания съществуват различни класификации на
ромските подгрупи. С оглед на практическите задачи на анализа тук се избягват академичните дебати
за тези класификации. Важно е обаче да се подчертае, че сред ромите в България има над 20 подгрупи,
които се характеризират с голямо многообразие, приемат различни и често неромски наименования,
хората заявяват различна преферирана идентичност – ромска, собствено-групова, понякога българска,
а многочислените турско-езични ромски общности предпочитат етнически неутралната идентичност
като миллет и други сходни групи или самоидентификация като турци. Подгупите се различават по
традиционен поминък, говорим майчин език (от диалектите на ромския език, турски, влашки и вкл.
български език), произход (мястото, откъдето идват), религия и етно-културни кодове. Често ромите
7

Евростат - http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_mlexpec&lang=en
Brussels, COM (2011) 173/4 Communication from the Commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions. An EU framework for national Roma
integration strategies up to 2020. p. 6.
9
Захова С., Социални норми в ромските общности, които възпрепятстват достъпа на момичета до образование
и особено до средно образование. Доклад. УНИЦЕФ, 2016, https://www.unicef.org/bulgaria/en/reports/ researchsocial-norms-which-prevent-roma-girls-access-education с. 7-12.
8
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от различни подгрупи не общуват помежду си, браковете между тях са изключение. При планиране на
интервенции в ромски общности е важно да се познават и отчитат тези специфики при избора на
подходите и на „входните точки“ към отделните общности.
Второ, наблюдават се съществени различия в степента на интегрираност – около 20-25% от ромите
живеят в смесена среда сред макрообществото, голяма част от тях са интегрирани, не се различават от
мнозинството по социален, образователен статус и професионална реализация, като цяло са приети
от обществото и остават незабележими, неразпознавани от обществото като роми. Трябва да се
отбележи, обаче, тревожната тенденция към засилване на явлението „анти-джипсизъм“ през
последните години, което засяга и тези интегрирани групи сред ромската общност и в Европа, и в
България.
Преобладаващата част от ромите живеят в обособени махали в покрайнините на населените места,
където са концентрирани сериозните проблеми на социалната изолация, затвореност и бедност.
Съгласно задачите и предназначението на настоящото проучване, именно тези затворени общности са
главният обект на анализ, където са съсредоточени основните целеви групи за бъдеща интервенция –
млади хора, деца и лица от всички възрастови групи, които са отпаднали от образованието или са
останали функционално неграмотни, въпреки посещаването на училище, трайно изключени от
трудовия пазар, социално изключени уязвими семейства, маргинализирани групи.
Трето, вътрешно общностната йерархия между семействата/родовете се наблюдава във всяка
махала, ромски квартал. В обобщен план вътрешната стратификация на авторитетите се формира от
различни фактори и се обособяват поне две паралелни йерархии на влияния върху общността. Първата
е основана на високия общностен статус на родове/семейства, които традиционно са приети като
авторитет в общността, който има определящо влияние върху нагласите, придържането/ревизията на
традициите и общественото мнение в махалата. Техният авторитет/неформалното лидерство в
общността се доизгражда от допълващи фактори като икономически възможности на семейството,
образование, признание за общностно-значимо занятие (граждански организации, пастори, лекари,
медиатори и др.).
Втората йерархия стъпва само на материалните възможности на семейството, които нерядко са
продукт на сивата (и черната) икономика в сенчестия бизнес, лихварство и пр. Както показват
изследванията,10 без традиционно висок вътрешно-общностен статус, такива семейства не са
припознати от общността като неформални лидери, (въпреки че нерядко нероми ги възприемат като
лидери). Те нямат определящо влияние върху нагласите и общественото мнение в квартала, но
изграждат отношения на зависимост, чрез които могат да упражняват влияние върху поведението и
решенията на хората. Тези специфики са важни при определянето на възможните агенти на промяната
вътре в отделните общности, които имат потенциал да въздействат за промяна на наласи и общностно
развитие.
Четвърто, социалните и икономическите неравенства вътре в обособените ромски квартали са ясно
изявени и се задълбочават през последните години – така, както се случва във всеки квартал,
независимо от етническия произход на жителите.
Пето, зони на крайна бедност и маргинализация са формирани в почти всяка затворена общност
/махала, където семействата са двойно изолирани и неприети, както от „своята“ общност, така и от
макрообществото. Измеренията на отдалеченост между общностите и тези зони са маркирани по-долу

10

Нунев Й., Сечков Р. Неформалният лидер в ромската общност. София, 2009, с. 131-133.
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в анализа на основните проблеми на ромите. Съществени са ключовите характеристики на
маргинализираните групи, които имат пряко отношение към избора на подходи и възможности за
включване в образованието и заетостта.11 Това са трайно нарушените връзки на затворената група,
както със „своята“ общност, така и с макрообществото; задълбочаващи се различия в стандарта на
живот, нормите, икономическите модели за достъп до доходи, трайна безработица и изолация от
пазара на труда на всички поколения в домакинството, доминиране на приоритетите за оцеляване на
семейството за сметка на развитието и личностната реализация.

2.1.3 Етно-културни специфики на обособените ромски общности
Наред с различията има и доминиращи сходни характеристики по отношение на семейството и
социалните норми, които са валидни с известни нюанси за всички ромски подгрупи и се проявяват найотчетливо при съхранените традиции в затворените обособени ромски общности. Семейството и
родовата общност традиционно са запазили определящото си значение за групова принадлежност и
идентичност на отделния човек в ромската общност. За разлика от мнозинството, където говорим за
нуклеарното семейство на родителите с техните деца, в обособените общности семейството/
домакинството е формирано от няколко поколения с ясно определени властови структури и роли.
Социалните норми диктуват поведенческите модели. Принадлежността на индивида към неговия род
и семейство са определящи за неговите възможности за личностна реализация и за очакванията на
общността към него/нея, при което по-голямо значение има мястото на семейството/рода във
вътрешните общностни йерархии, отколкото личните качества на отделния човек.
Основните фактори, свързани със семейството и социалните норми в общността, които имат пряко
отношение към мотивацията за образование и включване в трудова заетост, включват:
●

●

Властовите структури в семейството, където вземането на решения за бъдещето на децата и
младите хора е иззето от по-възрастните поколения, включително при младите семейства,
които най-често са поставени под диктата на свекървата и в материална зависимост от
родителите. Собственото мнение и мотивацията за личностната реализация на подрастващите
и младите хора по правило остават на втори план при вземането на решения. Материалната
зависимост на младото семейство, на снахата от свекървата, често се оказва неизказан и
несподелен, но решаващ фактор за поведението на майката от решението, например, за
редовните имунизации, прилагането на вредни практики в отглеждането на малките деца, за
записването на детето в детска градина, до намерението за избор на професия и наемане на
работа.
Обичайната ниска брачна възраст при ромите директно ограничава възможностите за
образование, професионална квалификация и трудова реализация. Предпочитанието към
ранно създаване на семейство – чрез встъпване в съжителство или в брак – се поддържа от
традиционните социални норми в обособените общности. Средната брачна възраст за
България към 2016 г. е 27.1 години за жените и 30.5 години за мъжете12. Изследванията за
браковете в ромските общности показват устойчива тенденция към покачване на обичайната

11

Вж по-подробно: Наръчник за планиране и изпълнение на мерки за интеграция на маргинализирани общности
с фокус върху ромите. По проект на МТСП BG051P0001-6.2.11 „Разработване на комплексни мерки за интеграция
на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите“ на МТСП с изпълнител
Консорциум „С.Е.Г.А.-ИСИМ-Прайм Консултинг ООД“. МТСП, София, 2013.
12
Евростатhttps://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00014&languag
e=en
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●

●

●

●

брачна възраст и съответно устойчиво намалява броят на детските бракове в ромските
общности. През 60-80-те години на ХХ век „навършването на 15-16 години на момичето и 1718 години на момчето са се считали за крайни за създаване на семейство“, след което брачната
възраст постепенно се покачва над възрастта за пълнолетието; детските бракове намаляват с
над 30% само за десетте години между преброяванията през 2001 и 2011 г.13 Данните варират
в различните области и ромски подгрупи. Независимо, че не е детски брак, ранното създаване
на семейство на възраст около 19-21 г. рано изважда от образованието и възпрепятства
нормалното включване на младите в професионална квалификация и на трудовия пазар.
Социалната норма за ранно раждане през първата година след създаването на семейство е
решаваща за утвърждаването на статута на младата булка в новото ѝ семейство и одобрението
ѝ в общественото мнение в махалата. (Всеки друг избор я заплашва да попадне в синдрома на
„бездетката“.) Тази практика категорично изключва момичетата/ младите жени от
възможността за избор на професия и реализация на трудовия пазар, още преди да са влезли
в него. Обичайно това пречи на завършването на средно образование, а след отглеждането на
първо и евентуално на второ дете, техните възможности за трудова реализация остават крайно
ограничени до сезонна или ниско платена работа.
Традицията за девствеността и опазването на честта на момичето е изключително устойчива
домодерна социална норма за семейните модели в затворените общности и остава основна
общностно-приемлива причина за детските бракове, макар и при намаляващия им брой и дял.
Теренно проучване в обособени общности в област Шумен (2017-2018) показва, че детските
бракове единодушно не се одобряват от родителите и се определят като риск особено за
момичетата, но в същото време образовани родители признават, че в името на традицията на
девствеността са готови да се примирят с ранната женитба и да пренебрегнат образованието
и щастието на децата си.14 Съответно ключът към превенцията на детските бракове и
задържането на момичетата в образованието е в продължителната общностна работа с всички
поколения за постепенна промяна на нагласите и социалните норми за семейните модели.
Ангажирането на децата с несвойствен труд – в икономически дейности за издръжка на
семейството или в отглеждане на по-малките деца – също е част от социалните норми в
обособените общности. Въпреки че през последните години тази практика вече не е толкова
масова, тя продължава да бъде пречка за образованието и риск за преждевременно отпадане
от училище.
Традиционните роли на жената и мъжа в семейството, възприети в домодерните социални
норми, възпрепятстват професионалната и трудова реализация на ромската жена. Местно
социологическо проучване на нагласите към личностна реализация в детска и юношеска
възраст (в 11 училища в област Шумен с преобладаващ брой ромски ученици) регистрира
значително по-високи амбиции за реализация при момичетата, отколкото при момчетата. 38%
от момичетата спрямо 23% от момчетата споделят желание за завършване на университет и
три пъти по-високи желания на момичетата за професии, които изискват висше образование.15

13

Захова С. Социални норми в ромските общности, които възпрепятстват достъпа на момичета до образование
и особено до средно образование. Доклад. УНИЦЕФ, 2016. https://www.unicef.org/bulgaria/en/reports/researchsocial-norms-which-prevent-roma-girls-access-education
14
Сечкова Р. Тематичен анализ на ситуацията в област Шумен по отношение на услугите за децата и семействата
в риск от най-уязвими общности и групи. Доклад. УНИЦЕФ, 2018.
15
Сечкова Р. Резултати от социологическо проучване в област Шумен „Нагласи и мечти на учениците за бъдещето
– образование, семейство, работа“. Доклад, УНИЦЕФ, 2018.
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Действителната личностна реализация обаче зависи не толкова от желанията на децата,
колкото от общностната и семейната среда, както и от външни обективни фактори, социален
статус и ограничените възможности за развитие в затворените общности.
Семейната среда и семейството като фактор в затворената общност може да бъде както и пречка,
така и решаващ ресурс за преодоляване на отпадането от образованието и изолацията от трудовия
пазар. А резултатът – каква ще бъде ролята и влиянието на фактора семейство – до голяма степен
зависи от подходите на работа и формите на интервенция, доколко вземащите решения в семейството
ще бъдат приобщени и спечелени в подкрепа на образователната и трудовата реализация на помладите поколения.
Затвореността и изолацията на обособените ромски общности са най-съществените бариери пред
социалното включване поради наслагването на комплексни рискове и проблеми. Вътрешните
социални мрежи, зависимостта от общественото мнение в махалата и взаимните влияния вътре в
общността спомагат за оцеляването на отделни семейства, но същевременно те са съществен фактор,
който влияе върху резултатите от интервенциите за социално включване. За ефективността на
програмите и услугите е необходимо да се отчита спецификата и силата на въздействие на живота в
затворена общност върху социалните норми и поведенческите модели.
Процесите на модернизация в традиционните ромски общности в момента се развиват доста
активно, макар и със закъснение от 80-90 години спрямо българската общност. При нея те са започнали
от 20-те години на ХХ век, като през годините на т.нар. социалистическа индустриализация след
Втората световна война се осъществява масов преход от селата към градовете. От 90-те години на ХХ
век в ромските общности има ясни признаци за разчупване на домодерната традиционна общност на
голямото семейство/домакинство – с устойчиви тенденции към намаляване на броя на децата,
намаляване на детските бракове; нагласи за излизане на младото семейство извън родителската
общност – извън привидната сигурност при родителите и извън диктата на свекървата и по-старите
поколения.
Също така, показателни признаци за процесите на модернизация и излизане от изолацията са
растящият брой ромски студенти, включително момичета, които се обучават в големите градове,
тенденциите към преселване на семейства „от махалата в града“ и закупуване на жилище сред
мнозинството.

2.1.4 Влиянието на миграциите върху обособените общности
През последните десетилетия миграционните процеси, предизвикани от нуждата за търсене на работа
и доходи, се отразяват разнопосочно върху ситуацията в обособените ромски квартали.
В годините на прехода – през кризите на хиперинфлация, преструктуриране на икономиката, високата
безработица, промените в социалната система – трудовата миграция в чужбина безспорно се оказва
решаваща за оцеляването на ромските махали в България. След това, приходите от работа в чужбина
запазват съществения си дял в доходите на значителна част от ромите в България, но вече с принос не
само за оцеляването, но и за качеството на живота на семействата, определено видимо чрез
ремонтираните жилища, техниката и други външни признаци на материални подобрения. Този модел
се наблюдава също сред българското мнозинството и другите етнически и етноконфесионални групи
– турци, българи-мохамедани и др. Миграционният модел на трайно установяване на семейството в
чужбина е предпочитан сред българите, българите-мохамедани и други групи в България още от 90-те
години на ХХ век, докато за ромите първоначално са характерни предпочитанията към
гурбетчийството.
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Модели на миграция. Постепенно обаче и в ромските общности започва и промяна в модела на
миграция, която се наблюдава вече масово през последните четири години в голяма част от
обособените махали. Осъществява се преход от модела на гурбетчийството – временна трудова
миграция на член на семейството за осигуряване на издръжката на семейството в България – към
модела на преселване на цялото семейство заедно с децата и устройване на живота им в чужбина с
образование за децата, работа за единия или двамата родители, включване към системите за
социално подпомагане, адаптация и приемане на нормите на живот „със спазване на правилата“.
Доминиращият в предходните години модел на временна миграция или гурбетчийство все още остава
предпочитан от по-бедни и маргинализирани групи с ограничени ресурси и умения, част от които
заминават на временна работа а други разчитат на „социала“ в чужбина за оцеляване на семейството
в България. Немалка част от мигрантите обаче, които имат образование и инициативност се устройват
на новото място, интегрират се в трудовия пазар и живеят по-добре. Проучване на Институт „Отворено
общество“ (2011) установява, че 86% от българските роми в чужбина работят.16 Тези тенденции се
потвърждават и от по-късни проучвания за трудовата реализация на българските роми – мигранти в
Испания и Чехия.17
Отражение на миграцията върху общностите. Изселването на семействата в чужбина води до
усещане за обезлюдяване на голяма част от махалите, засега съобщавано от местни лидери, НПО,
социални служби, общинска администрация, училища и др. Нужно е време, за да бъде регистрирано
от официалната статистика. Миграционните процеси са много динамични, не винаги и не веднага
семействата пристъпват към регистрация на постоянен адрес в чужбина, поради което официалните
данни не отразяват реалния мащаб на обезлюдяването на махалите. Теренни проучвания и експертни
наблюдения от последните две години за ситуацията в ромските квартали водят до предположението,
че към 2018 г. постоянно живеещите в страната хора от ромски произход са намаляли вероятно с около
100 000 души в резултат от миграциите предимно към страни от ЕС през последните 15 години, които
не включват краткосрочните пътувания на членове на семействата за сезонна и временна заетост или
за проучване на възможностите за устройване на живота в чужбина.
Косвен индикатор за обезлюдяването на махалите е адаптирането на календара на традиционните
семейни празници към времето за отпуски на мигрантите – например, всички сватби се планират във
„фиксирани“ месец или два, когато „чужденците“ се връщат в махалата (напр., Берковица и това не е
единичен пример).
Ефектите от миграциите върху общностното развитие в обособените квартали не са еднозначни –
имат както позитивни, така и негативни измерения.
Съществен негативен ефект от изселването и обезлюдаването на махалите са промените във
вътрешната им структура и социална стратификация. Теренно изследване в област Шумен18 показва,
че в обособените етнически общности остават най-вече уязвимите: „в махалата останаха найбедните, болните и старците“ – по-бедните, неграмотни и маргинализирани семейства, повъзрастното поколение на „старите родители“, болни хора, семейства с деца и хора с увреждания.
Според респондентите, като постоянно живеещи в България остават също малка част семейства с
16

Пампоров А. Емигрантски опит и намерения за емиграция на населението в България в периода февруари-юли
2011 г. Социологически проблеми, кн. 1-2 /2012, с. 337.
17
Лицата на ромската миграция в ЕС. Изследване на Центъра за либерални стратегии, НПО Линкс и фондация
С.Е.Г.А. http://roma-migration.info/49/page.html
18
Сечкова Р. Тематичен анализ на ситуацията в област Шумен по отношение на услугите за децата и семействата
в риск от най-уязвими общности и групи. Доклад. УНИЦЕФ, 2018.
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образование, които имат работа и относително приемливи доходи. Семействата от наймаргинализираните зони изобщо не се преселват. С изселването на по-инициативните и при
намалената численост на населението се увеличава относителният дял на маргинализираните групи
и концентрацията на маргинализираните семейства с трайна безработица и социална изключеност –
фактори, които алармират за засилени рискове от капсулиране на общностите и задълбочаване на
маргинализацията.
Същевременно, мигрантите привнасят в затворената общност нови модели за успех, личностна
реализация и поведение, обвързан с представите за успеха на мигранта – семействата са добре в
чужбина, имат работа, децата са на училище, справят се и живеят по-добре. А в представата за успеха
вече влиза „спазването на правилата“ на мнозинството в чужбина.
Подобни наблюдения се споделят от представители на НПО, центрове за социални услуги, общинска
администрация, експерти също за ситуацията в голяма част от махалите в България.

2.2 Основни проблеми и дистанции от макрообществото
С оглед на фокуса и целите на настоящия анализ ще очертаем най-важните параметри на „ножицата“
между обособените ромски общности и мнозинството, без да се спираме подробно на всички
проблеми в развитието на ромските общности – необходимата подкрепа за постепенно затваряне на
„ножицата“ и преодоляване на тези дистанции по същество предначертава целите на интервенциите
за социално включване и интеграция.

2.2.1 Пространствена сегрегация на ромските квартали и жилищна среда
Териториалната изолация на ромската общност е продукт на процеси и политики на контролирано
обособяване на различните етнически общности, включително ромите, в отделни махали в градовете
още от времето на Османската империя. Те са продължили в различни форми след Освобождението
на България и в годините на комунистическия режим – с решението за задължително усядане на
последните мигриращи групи на катунарите и калдарашите през 1958 г., практиките на насилствено
преместване на цели махали от централните части към покрайнините на градовете, неуспешната
политика на контролирано „разселване“ на роми в общински жилища в комплексите, повечето от
които се връщат обратно в махалите след 1989 г. поради вълната на безработица, инфлацията,
неприемането от мнозинството и други причини.
Изследванията показват, че през първите десетилетия на ХХI век над три четвърти от ромите в България
живеят сегрегирано и само около 20-25% от тях живеят в райони, населявани от мнозинството. Някои
от обособените квартали в големите градове се разрастват до размерите на град вътре в самия град
като кв. Столипиново (50 000 жители) в Пловдив, кв. Факултета (40 000) в София, кв. Максуда (25 000)
във Варна.19
След отпадането на задържащия фактор на задължителното жителство след 1989 г. и отварянето на
границите наред с миграцията към чужбина се разширява и преселването към по-големи градове в
страната. С вътрешната миграция за търсене на работа в по-големите градове се формират нови „гета“
19

Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите. Доклад от проучване в
България 2016, (направено по проект, финансиран от Програма „Права, Равенство и Гражданство на ЕС).
Фондация С.Е.Г.А., София, 2017, с. 4. http://cega.bg/wp-content/uploads/2014/02/Research-report-Bulgaria.pdf
(Цит. По-нататък като: Доклад от проучване за жилищните проблеми в България, 2016, С.Е.Г.А.)

Project co-funded by the European Union

Page 17 of 63

Integrated Innovative Systems for Roma Education and Labour Inclusion
от преселници около традиционните квартали и извън тях - изцяло незаконни и крайно уязвими. Само
в град София при проучване на УНИЦЕФ, ДАЗД и Столична община през 2012 г. са идентифицирани 108
такива микрозони на крайна бедност и уязвимост.20 В тези зони се засилват процесите на
маргинализация на семейства, които първоначално не са били толкова маргинализирани – в търсене
на работа семействата се настаняват незаконно (някои общини се опитват да прилагат принципа на
нулева толерантност към новите незаконни поселения и ги разрушават, при което бараките се местят
от място на място). „Пришълците“ обикновено не са приети от местните роми, намират си случайна
работа, децата не посещават редовно училище, семействата нямат достъп до социално подпомагане
и здравеопазване, поради липса на адресна регистрация в новото си местоживеене.
В показателите за жилищната среда са огромни дистанциите между мнозинството и обособените
ромски квартали – влошените жилищни условия са в пъти по-високи при ромите, отколкото са
средните нива за България.
Регулацията и узаконяването на обособените ромски квартали и жилищата е изключително тежък
проблем. Новопостроените зони в разрастващите се квартали не са узаконени, а има ромски квартали,
които изобщо са извън регулация, въпреки че някои от тях съществуват от 60-80 или повече години.
Според данни от началото на ХХI век, посочени в Националната програма за подобряване на
жилищните условия на ромите, поне около 25% от жилищата на ромите са изцяло незаконни.21 Покъсни изследвания индикират по-висок дял на неузаконените жилища при ромите. Според
представително социологическо проучване за проблемите в ромските общности, 2013 г., едва 55% от
анкетираните споделят, че притежават нотариален акт за собственост на терена, 52.3% - нотариален
акт за къщата, а 51.1% плащат данък сгради и данък смет.22 Социологическо проучване за жилищната
ситуация в ромските квартали през 2016 г. показва сходни данни - 59,4% от анкетираните роми
заявяват, че имат нотариален акт за жилището си, а останалите респонденти най-често изтъкват като
причина за липсата на нотариален акт „липса на възможност или заварено положение“.23 В друго
социологическо изследване сред роми и нероми, насочено към събиране на базови индикатори за
ситуацията в ромските общности, 2016, процентът на заявилите, че жилищата им са законни е по-висок
– 82.5%,24 но без да са запитани дали притежават нотариален акт, поради което е вероятно
респондентите за включват също наследените жилища имоти на семействата със или без акт за
търпимост.

20

Уязвими домакиства и уязвими етнически общности на територията на Столична община. Доклад на Захариев
Б. от проучване 2012. УНИЦЕФ. Проучването е презентирано в Столична община, октомври 2012.
21
Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите в Република България 2005 – 2015. с. 9.
22
Доклад по Дейност 3: Изследване на формите и регионалното разпространение на специфичните проблеми
пред интеграцията на етническите общности. По проект на МТСП BG051P0001-6.2.11 „Разработване на
комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус
върху ромите“ на МТСП с изпълнител Консорциум „С.Е.Г.А.-ИСИМ-Прайм Консултинг ООД“. Документите са
публикувани на сайта на МТСП 2014 г. (Цит. По-нататък като Доклад: Изследване на специфичните проблеми
пред интеграцията на ромите. 2013). с. 34.
23
Доклад от проучване за жилищните проблеми в България, 2016, С.Е.Г.А., с. 14.
24
Доклад по Дейност 2 „Провеждане на емпирични проучвания за събиране на информация по индикатори, за
които няма налична събрана информация“ по проект на НССЕИВ № 2014BG05M9OP001-3.2015.001
„Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол на изпълнение на Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“. http://nccedi.d8.gateway.bg/bg/node/139
с. 72 (цит. по-нататък като Доклад: Провеждане на емпирични проучвания за СИСТЕМАТА)
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По отношение на собствеността на жилището данните за ромите се доближават до средните за
страната. Според същото проучване сред роми и нероми, голямата част от ромите 91.2% живеят в
собствено жилище – на семейството или на роднини, срещу 96.5% при неромите; под наем на частно
лице живеят 2.2% от ромите срещу 4.1% при неромите, а под наем в общинско или държавно жилище
живеят 6.5% от ромите срещу само 0.3% от неромите.25
Отдалеченост на кварталите. Повечето роми живеят в обособени махали обичайно в покрайнините
на градовете или селата. Изключение са махалите с нормален достъп до обществен транспорт.
Влошена или липсваща инфраструктура. Липсват официални статистически данни за състоянието на
уличната инфраструктура в ромските квартали, но границата е очевидна – асфалтът свършва на
линията, от която започва ромският квартал. През последните 15 години с проектно финансиране само
в отделни квартали са ремонтирани улици и е изградено улично осветление. Социална инфраструктура
в градските райони не е изградена, или функционирането ѝ е прекратено в годините на прехода. По
изключение по проекти на НПО и/или общини в някои по-големи махали са разкрити здравни
центрове, приемни стаи на Социално подпомагане и центрове за социални услуги. Най-често
училището е единствената институция, която присъства в големите ромски квартали. В отдалечените
селските райони изолацията от социалната инфраструктура е валидна за цялото население.
Състояние на сградите. Според социологическото проучване (2013) по-малко от половината роми
живеят в тухлени постройки или блокове - 30% от жилищата на ромите са изградени от кирпич, 20% от
жилищата са паянтови, а 3% от ромите живеят в бараки, землянки и други подобни.26
Жилищна площ. По данни на НСИ средната жилищна площ при етническите българи е 23.2 кв.м., а при
ромите – 10.6 кв.м. на едно лице.27 Според социологическо проучване (2013) в ромските домакинства
се пада средно по 0.69 стаи на човек. Наличие на кухня заявяват малко под две трети от респондентите
роми – 64%. Този дял е с 17 пункта по-нисък от средния за България (81%). Средният брой живеещи в
едно жилище общо за страната е 2.8, а при ромите регистрираният брой е 4.97 души.28
Жилищни условия - базови удобства, основни услуги и техническа инфраструктура. По данни от
Преброяването, 2011, в България без електроснабдяване са само 0.02% от всички жилища, без
водопровод са 1.7% от жилищата в градовете и 6.8% - в селата.29
Социологическото проучване (2013) регистрира, че данните за лишените от достъп до базови удобства
ромски домакинства надвишават с пъти средните данни за страната: 10% от респондентите роми
нямат електрически ток в обитаваното жилище. 11.7% нямат вода в жилището, 29.6% ползват вода
извън жилището и едва 58.7% от анкетираните роми разполагат с течаща вода в жилището си.
Канализация липсва в жилищата на 24.2% от изследваните ромски домакинства. В 68.8% от жилищата
на ромските домакинства липсва течаща топла вода. Едва една четвърт от запитаните (26%) имат
тоалетна вътре в жилището си, а две трети ползват извън жилището – 66%. В сравнение с
регистрираното за страната, със 7 пункта по-висок е делът на лицата, които споделят, че нямат
обособена тоалетна (8%). Едва една трета от запитаните (35%) имат в жилището си баня. Всеки пети
(20%) ползва баня извън жилището. Най-обезпокоително е, че близо половината (45%) от запитаните

25

Доклад: Провеждане на емпирични проучвания за СИСТЕМАТА, с. 75.
Доклад: Изследване на специфичните проблеми пред интеграцията на ромите, 2013, с. 47.
27
Данни на НСИ от Преброяването, 2011. Цит. по НСРБИР, с. 5.
28
Доклад: Изследване на специфичните проблеми пред интеграцията на ромите, 2013. с. 37-38.
29
НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011. Доклад за окончателните резултати, с. 41.
26

Project co-funded by the European Union

Page 19 of 63

Integrated Innovative Systems for Roma Education and Labour Inclusion
по проекта роми нямат наличие на подобно санитарно-битово условие, т.е. нямат такава.30 Според
средните данни на НСИ за България, тоалетна вътре в жилищата имат 74.1%, тоалетна извън жилището,
но в сградата има в 4.4%, за 20.5% тоалетната е извън сградата и в 1% от жилищата няма обособена
тоалетна. Баня в жилището има в 82.1% от обитаваните жилища, в 9.1% има баня извън жилището, а
8.8% изобщо не разполагат с баня.31
Жилищната среда на най-маргинализираните групи от ромските общности е многократно повлошена в сравнение със средната в ромските квартали, а дистанциите от жилищната среда за
мнозинството са на светлинни години. Специално проучване за картографиране и характеристика на
най-маргинализираните групи сред етническите малцинства, осъществено през 2013 г. по проект на
МТСП, идентифицира 10 110 най-маргинализирани домакинства от етнически малцинства, които
живеят на територията на цялата страна (от общо 101 095 домакинства от етнически малцинства).
Профилът на най-маргинализираните групи показва, че 95.6% от най-маргинализираните живеят в
жилища с до 2 стаи; 95.9% нямат нотариални актове за жилищата, в които живеят. 95.1% от наймаргинализираните живеят без течаща вода вътре в жилищата си; 86.6% нямат бани; без тоалетни са
22,5% и 28% от домакинствата на най-маргинализираните нямат електричество.32
Признаци на подобрения в жилищната ситуация се забелязват в ромските общности през последните
години. С проектно финансиране, предимно от ЕС, е осъществено строителство на нови социални
жилища или ремонт на съществуващи такива, изграждане и ремонти на инфраструктурата в отделни
квартали. Има добри примери на общински инициативи за решаване на най-острите жилищни
проблеми. От своя страна, в ромските общности също полагат усилия да подобрят жилищата си.
Мигрантите роми инвестират в ремонти на домовете си в кварталите. Наблюдава се макар и слаба, но
постоянна тенденция към нарастване на случаите на напускане на затворения квартал от пообразовани и/или по-заможни семейства, които купуват жилища „сред българите“ с намерение да се
интегрират в средата.
Социологическото проучване по жилищните проблеми сред ромите (2016) показва, че 81.6% от
анкетираните роми живеят в своя квартал повече от 15 години, 5,8% са се преместили оттам през
последните 5 години, а други 6% - преди 6 до 10 години. В нагласите на общностите доминират
предпочитанията на хората да продължат да живеят в „своята“ махала – 68.4%, защото „там са
свикнали“ и „се чувстват по-сигурни“, 12% са склонни да отидат в друг ромски квартал, а 13.2% заявяват
желание към преместване „в квартал, населен предимно с българи“, като по-тихо, по-чисто и по-добро
място за живеене.33
Жилищните условия са един от ключовите показатели за благосъстоянието на семействата и
качеството на живота, за условията за развитие. Един пример за илюстриране на дистанциите в
различните условията за образование на децата: сред ромите 62.7% от домакинствата не могат да
30

Доклад: Изследване на специфичните проблеми пред интеграцията на ромите, 2013. с. 39 - 43.
НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011. Доклад за окончателните резултати, с. 41.
32
Доклад по Дейност 5: Идентифициране на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства на
базата на териториални критерии (картографиране) и специфични проблеми по основните направления на
политиките на интеграция (Анализ на резултатите). По проект на МТСП BG051P0001-6.2.11 „Разработване на
комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус
върху ромите“ на МТСП с изпълнител Консорциум „С.Е.Г.А.-ИСИМ-Прайм Консултинг ООД“. Документите са
публикувани на сайта на МТСП, 2014. (Цит. по-нататък като Доклад: Идентифициране на най-маргинализираните
общности, 2013). с. 17-18
33
Доклад от проучване за жилищните проблеми в България, 2016, С.Е.Г.А., с. 16-17.
31
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осигурят подходящо място за учене и писане на домашни от децата, срещу само 12.2% при турците и
10.6% при българите.34 Състоянието на жилищната среда в обособените квартали определено
ограничава възможностите и нагласите на хората за развитие, за интеграция в образованието и
заетостта и поради засилените рискове за здравето, липсата на сигурност и страховете от премахване
на домовете (възможностите за узаконяване на съществуващи жилища на практика са законово
блокирани), изолацията и неравнопоставеността на децата и хората от обособените квартали спрямо
мнозинството. Затова, влиянието на факторите от местоживеенето и жилищните условия на
семействата категорично следва да се отчита при планиране и изпълнение на интервенции за
интегриране в образованието и на трудовия пазар.

2.2.2 Образование
Образователната структура на населението показва дълбоки различия между ромите и макрообществото в България. Данните от Преброяванията на населението през 2001 и 2011 г. показват
тенденция към постепенно повишаване на нивото на образование, включително сред ромите, но
разликите в завършените степени на образование остават драстични: към 2011 г. сред
самоопределилите се като роми 0.5% са завършили висше образование срещу 25.6% от българите;
завършено средно образование заявяват 9% от ромите, при 52.3% от българите.
Таблица 1: Образователна структура на населението по етническо самоопределение (НСИ)35
Етническа група
Преброяване / година
Висше образование
Средно образование
Основно образование
Начално образование
Незавършено начално и никога не
посещавали училище

Българи %
2001
2011
19.2%
25.6%
47.6%
52.3%
24.9%
18.0%
6.9%
3.4%
1.4%
0.9%

Турци %
2001
2011
2.4%
4.9%
21.9%
29.7%
46.9%
44.5%
18.6%
13.4%
10.2%
7.5%

Роми %
2001
2011
0.2%
0.5%
6.5%
9.0%
41.8%
40.8%
28.3%
27.9%
23.2%
21.8%

Актуални данни за детайлните разлики в нивото на образование между роми и нероми (българи, турци
и др. етнически групи) са изведени чрез две национално представителни количествени
социологически проучвания сред роми и нероми с данни към 2016 г.,36 представени в Таблица 2.
Таблица 2: Разпределение на населението по степен на полученото образование, в т.ч. и роми –
данни за пълнолетни лица
Образователна степен
Висше образование:
Образователна и научна степен „доктор“ със защитена
дисертация

Обобщени данни
Роми %
Нероми %
1.1%
31.0%

Подробни данни
Роми %
Нероми %
0.5%

34

НСИ. Индикатори за бедност и социално включване през 2016 г., с. 16.
Данни на НСИ от Преброяванията 2001 и 2011, цитирани по НСРБИР.
36
Доклад по Дейност 2 „Провеждане на емпирични проучвания за събиране на информация по индикатори, за
които няма налична събрана информация“ по проект на НССЕИВ № 2014BG05M9OP001-3.2015.001
„Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол на изпълнение на Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“. http://nccedi.d8.gateway.bg/bg/node/139
с. 21-22 (цит. по-нататък като Доклад: Провеждане на емпирични проучвания за СИСТЕМАТА)
35
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Образователна степен
Висше образование – магистър
Висше образование – бакалавър
Висше – професионален бакалавър (полувисше,
специалист)
Професионално обучение след средно образование
(четвърта степен на професионална квалификация)
Средно образование
Средно специално (техникум, професионална гимназия,
трета степен на професионална квалификация)
Средно професионално-техническо образование (СПТУ,
професионална
гимназия,
втора
степен
на
професионална квалификация)
Средно общо образование (гимназия)
Професионално техническо образование – първа степен
на професионалната квалификация
Професионално техническо образование с прием след
VIII клас – първа степен на професионалната
квалификация
Професионално техническо образование с прием след
VI-VII клас– първа степен на професионалната
квалификация
Основно образование
Начално образование
Незавършено начално образование
Никога не посещавали училище
Общо

Обобщени данни
Роми %
Нероми %

0.1%

1.3%

17.6%

54.2%

2.5%

43.5%
23.0%
7.6%
4.7%
100%

Подробни данни
Роми %
Нероми %
0.4%
15.6%
0.3%
11.5%
0.4%
3.4%
0.1%

1.3%

4.2%

28.0%

6.6%

12.8%

6.8%

13.4%

2.2%

2.0%

0.3%

0.3%

43.5%
23.0%
7.6%
4.7%
100%

10.5%
0.7%

2.3%

10.5%
0.7%

100%

100%

Наблюдаваните отклонения спрямо данните от Преброяването се дължат предимно на различните
методи на събиране на информация, както и на факта, че за разлика от Преброяването, относителните
дялове в социологическото проучване се изчисляват само за пълнолетни лица. Въпреки това,
изследването от 2016 г. потвърждава както тенденцията към бавно увеличаване на образованите
роми, така и продължаващите дълбоките дистанции в нивото на образование между ромите и макрообществото.
В данните от Преброяването (2011) се наблюдават значителни разлики в относителния дял на
неграмотните лица в разпределението по етническа самоидентификация: при българите 0.5% са
неграмотни, при турската етническа група – 4.7%, а при ромската - 11.8%, т.е. около 20 пъти повече от
българите. В съвкупността на децата от 7 до 15 години включително, които трябва да бъдат в
образователната система, но не учат към 1.02.2011 г., различията между българи и роми са над 4 пъти:
при ромския етнос 23.2% от тази възрастова група не учат, при турската етническа група този дял е
11.9% и при българската - 5.6%.37
Високият процент на функционална неграмотност при ромите значително надхвърля дела на ромите,
които не са завършили начално образование или никога не са посещавали училище – и в миналото, и

37

НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд, 2011 – Доклад за окончателните резултати
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днес. Различни проучвания стигат до сходни резултати за дела на функционално неграмотните роми,
където респондентът споделя, че не може да чете, да пише и да смята. В социологическо проучване
сред роми през 2013 г. (направено по проект Комплексни мерки за интеграция...) само 50% от
респондентите заявяват, че са грамотни, 31% могат само да четат и да пишат, а 4% - само да смятат.
15% от респондентите в ромските общности се заявяват като напълно неграмотни. Най-висок – 20% е
делът на функционално неграмотните във възрастовата група над 60 години.38
В маргинализираните зони в обособените общности нивото на образование е многократно по-ниско
в сравнение с данните за ромите на национално ниво. Делът на напълно неграмотните (заявили, че не
могат да четат, пишат и смятат) е двойно по-голям - 33%. В тези зони делът на завършилите средно
образование е едва 0.8% и основно – 35%. Сред останалите 20% не са завършили основно образование,
11% са със завършено и 16% с незавършено начално образование, а 17% никога не са посещавали
училище.39
В проучванията през 2016 г. (емпирични проучвания за разработване на Системата) 12.3% от
респондентите роми заявяват, че са неграмотни, срещу 0.1% от неромите. По възрастови групи на
функционално неграмотните и тук най-висок е делът на хората над 59 г. - 17.3%.40 Същевременно, тези
данни показват, че дистанциите между ромите и мнозинството в образованието са наслагвани от
много десетилетия и отново опровергават митовете за по-доброто образование на ромите преди
прехода – най-висок дял на признание за функционална неграмотност всъщност има в поколението,
което следва да е завършило училище преди 1989 година.
Многобройните проблеми, които предопределят разликите в образователното ниво, могат да се
структурират в две групи: „на входа“ – незаписването и/или отпадането от училище и „на изхода“ от
образованието – получените знания, където ниските образователни резултати регистрирани в
сегрегирани и изолирани селски училища се превръщат в пречка за продължаване в по-висока степен
на образование, а впоследствие – и за достъпа до заетост.
Преждевременно напускане на училището и отпадане от образованието. В проучване на феномена
необхващане в училище чрез анализ на данни от НСИ за 5 години (2008-2012) е установено, че
средногодишно в България извън училищното образование остават около 22 000 деца или
приблизително 3% от всички учащи се.41 Необхващането в училище не е само „ромски“ проблем, но се
проявява многократно по-остро в ромската общност.
Графика 2: Сравнителни данни за незавършилите начално образование с разпределение по
етнически групи (Цит. от проучването за феномените на необхващане в училище42)

38

Доклад по Дейност 3: Изследване на формите и регионалното разпространение на специфичните проблеми
пред интеграцията на етническите общности. По проект на МТСП BG051P0001-6.2.11 „Разработване на
комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус
върху ромите“ на МТСП с изпълнител Консорциум „С.Е.Г.А.-ИСИМ-Прайм Консултинг ООД“. Документите са
публикувани на сайта на МТСП 2014 г. (Цит. По-нататък като Доклад: Изследване на специфичните проблеми
пред интеграцията). с. 7-8.
39
Доклад: Идентифициране на най-маргинализираните общности, 2013. с. 25-27.
40
Доклад: Провеждане на емпирични проучвания за СИСТЕМАТА, с. 47, http://nccedi.d8.gateway.bg/bg/node/139
41
Захариев Б., Йорданов И., Дечева Й. Изследване на феномените на необхващане в училище. Доклад. УНИЦЕФ,
София, 2013, с. 6.
42
Захариев Б., Йорданов И., Дечева Й. Изследване на феномените на необхващане в училище. Доклад. УНИЦЕФ,
София, 2013, с. 34.
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Авторите на проучването правят извода, че още „преди края на начален етап, всяко шесто дете от
ромски произход е останало извън образователната система“. В по-широката възрастова група от 7 до
19 години делът на ромите, никога не посещавали училище, е над четири и половина пъти по-висок от
средния за страната и почти 13 пъти по-висок отколкото при българите.43
По отношение на образованието, в социологическите проучвания през 2016 г. (по Дейност 2 за
разработване на Системата), 8.5% от респондентите роми споделят, че в семейството им има дете,
което е прекъснало образованието си, срещу само 0.1% при неромите.44
Качеството на образованието в сегрегираните училища и училищата с голям процент деца от
уязвими етнически групи е другият голям проблем, който формира пропаст между обособените
ромски общности и мнозинството.
По редица основателни причини в България не се прави официална статистика с разделение на
училищата според процента ученици от етническите малцинства, но в професионалната общност и в
публичното пространство общо взето е известно фактическото състояние, налични са и проучвания.
Известно е, че повече от половината ромски деца посещават сегрегирани училища в квартала или
стартират образованието си в малки селски училища, най-често средищни, където се обучават деца от
околните села. Според социологическите проучвания от 2016 г. (по Дейност 2 за разработване на
Системата) 51% от ромите респонденти заявяват, че децата им посещават училище, в което ромите са
мнозинство; в такива училища учат и децата на 9.6% от респондентите нероми. При 49% от
респондентите роми децата им посещават училище, където ромите са малцинство,45 тоест т.нар.
масови училища.
Ниската посещаемост в училище трудно се регистрира чрез официалната училищна документация.
Формалното записване в училище е изследвано чрез интервюта с директори и учители и показва „поне
43

Пак там, с. 34-35.
Доклад: Провеждане на емпирични проучвания за СИСТЕМАТА, с. 36, http://nccedi.d8.gateway.bg/bg/node/139
45
Доклад: Провеждане на емпирични проучвания за СИСТЕМАТА, с. 45, http://nccedi.d8.gateway.bg/bg/node/139
44
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двуцифрен процент (изчислен на база общия брой ученици) на „скрито фактическо отпадане“ в много
училища с концентрация на уязвими групи, дължащо се на толерирани от училищата и нерегистрирани
в училищната документация неизвинени отсъствия“.46 Резултатът на практика е прикривано,
„отложено отпадане“ на ученици след края на учебната година или „второгодничество“.
По-ниските образователни резултати на учениците в сегрегираните училища, посещавани предимно
от деца от обособени ромски общности, спрямо „масовите“ училища могат да се проследят по данните
на РУО за средния успех в училищата, по други показатели и източници. Резултатите от външното
оценяване показват драстичните разлики в нивото на успеваемост в масови и сегрегирани училища.
Таблица 3: Сравнение на резултатите от национално външно оценяване в VII клас за учебната
2015/2016 г. със списък от 1839 училища (Цит. от Презентация на проучване, юли 2017)47
№

град

Име на училище

Брой
ученици

Максимален брой точки

БЕЛ

МАТ

Общо

% успеваемост

65

65

246

100%

1

София

Частно основно училище „Света
София“

52

57,55

60,12

227,58

92,51

2

София

Софийска математическа гимназия
„Паисий Хилендарски“

128

58,06

63,13

225,49

91,66

3

Варна

Математическа гимназия „Д-р Петър
Берон“

58

55,98

63,13

220,03

89,44

4

Пловдив

Образцова математическа гимназия
„Академик Кирил Попов“

29

58,59

62,61

219,04

89,04

166

Бургас

ОУ „Антон Страшимиров“

162

44,98

38,78

166,28

67,59

319

Ямбол

СУ „Св.Климент Охридски“

98

36,82

33,70

153,52

62,41

461

Пловдив

СУ „Пейо Крачолов Яворов“

67

41,67

37,04

144,84

58,88

1575

Ямбол

ОУ „Йордан Йовков“

70

19,33

23,33

91,01

37

1607

Ямбол

ОУ „Д-р Петър Берон“

92

17,57

24,89

88,72

36,07

1610

София

75 ОУ „Тодор Каблешков“,
кв.Факултета

97

14,46

11,27

88,62

36,02

1636

Сливен

ОУ „Юрий Гагарин“, кв.Надежда

25

12,42

13,08

85,66

34,82

1665

Стара
Загора

СУ „Христо Смирненски“, кв.Лозенец

78

15,81

16,81

82,20

33,42

1711

Сливен

ОУ „Братя Миладинови“, кв.Надежда

140

14,13

11,96

77,04

31,32

46

Захариев Б., Йорданов И., Дечева Й. Изследване на феномените на необхващане в училище. Доклад. УНИЦЕФ,
София, 2013, с. 7.
47
Костова Ст., Презентация „Защо е важна десегрегацията?“ Ромска академия за култура и образование, Сливен.
Презентацията е направена на Кръгла маса: „Ромската интеграция 10 години след присъединяването към ЕС“,
София, 12.07.2017.
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№

град

Име на училище

Брой
ученици

БЕЛ

МАТ

Общо

% успеваемост

1747

Бургас

ОУ „Христо Ботев“, кв.Победа

42

12,23

11,09

72,24

29,37

1759

София

94 СУ „Димитър Страшимиров“,
кв.Хр.Ботев

94

13,16

12,11

69,77

28,36

1768

Пловдив

ОУ „Пенчо Славейков“,
кв.Столипиново

118

8,39

9,81

67,65

27,50

Като цяло България е назад в класацията по образователните резултати на учениците (ПИЗА). А както
се вижда, резултатите в сегрегираните училища са многократно по-лоши. В това отношение
доминираща роля имат факторите от образователната система.
Актуалната ситуация в обхващането на ромите в образованието показва тенденции към някои
положителни промени, които все още частично са отразени в общата статистика, но са налични
достатъчно надеждни показатели. Категоричен принос за тези промени имат политиките и мерките в
образованието, резултатите от многобройните проекти, осъществявани през годините от НПО,
образователните институции, общините.
●

●

●

●

●

48

Повишават се възрастовите групи, в които ромските деца най-често отпадат от училище.
Критичните класове за отпадане постепенно се изместват от началното образование към
основното и в средното образование. Този процес до голяма степен е резултат от въвеждането
на задължителен подготвителен клас за петгодишните деца, насочен към преодоляване на
езиковата бариера за деца, чийто майчин език е различен от българския, и за училищната
готовност на децата при старта в училище.
Нараства броят на завършилите основно образование с диплома, включително пълнолетни
лица, обхванати в програми за продължаване на прекъснатото си образование или в подкрепа
от училището за индивидуална подготовка и полагане на изпити за завършване на клас/
образователна степен.
Увеличава се броят и делът на ромите, завършили средно образование. Процентът на
завършващите средно образование с диплома е около 80% сред ромските деца, които се
обучават в масови училища – обхванати в проекти за десегрегация или по инициатива на
своите родители.
Рязко се увеличава обхващането на роми във висшето образование. Както е видно от
Преброяването, от 2001 до 2011 г. делът на ромите с висше образование се е увеличил от 0.2%
до 0.5%, другите проучвания подсказват допълнително увеличение към 2016 година. Няма
точни данни за броя на студентите – роми. За разлика от 90-те години на миналия век, когато
ромите студенти са били изключение, по информация от НПО към 2008 г. студентите от ромски
произход са 2163, от които 53% са жени.48 В момента липсва точна статистика, но по
наблюдения на университетите и НПО, средногодишният брой студенти роми варира над това
ниво с увеличение от около 20-30%.
Същевременно общият процент и брой на отпадналите и преждевременно напусналите
училище сред ромската общност, продължава да се запазва тревожно висок.

Данни на НПО Студентско общество за развитие на междуетническия диалог. http://www.ssdid.org/
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Наблюдаваните позитивни промени са малка стъпка напред, но все още обаче не са достатъчни, за да
се преодолеят дълбоките различия в образователното ниво между ромските общности и
мнозинството. И двата кръга от проблеми – отпадането от училище и ниските образователни резултати
– са еднакво важни, защото наред с дипломата са необходими и знания като условие за
равнопоставена конкурентност на трудовия пазар след завършване на образованието.
Причините за нарушения достъп до образование в обособените ромски общности варират в
зависимост от възрастовите групи на децата – от ранното учене, детска градина, основно и средно
образование, университет, както и от специфичната ситуация в отделните общности. През последните
години са направени немалко анализи върху динамиката и причините за отпадането от училище, както
и за причините за ниската успеваемост на децата в сегрегираните и изолираните училища, които няма
да описваме в детайли. Съобразно различния тип интервенция, която е необходима за адресирането
на проблемите, в обобщен вид причините могат да се групират като причини, произтичащи от
ситуацията в обособените общности и други причини, произтичащи от образователната
среда/система, включително общовалидни за всички ученици. В таблицата по-долу са изброени
основни типични причини, които се наблюдават в практиката, с категоричната уговорка, че те не се
отнасят задължително до всички общности, до всички родители и до всички училища.
Таблица 4: Причини за отпадането от училище и ниските образователни резултати, съотнесени към
основните проблеми/пречки за задържане в училище и качествено образование
Произтичащи от социалната изолация и
живота в обособена изолирана общност
▪ Ниска мотивация на децата за
образование
▪ Ниска мотивация на родителите за
образованието на децата им
▪ Неглижираща семейна среда

Основни проблеми
/пречки
Училището и
образованието не са
привлекателни за
децата

▪

Формално или
липсващо включване
на родителите в
дейностите на
училището

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Приоритетност на стратегиите за
оцеляване на семейството
Неграмотнот на родителите, ниска
мотивация, занижено самочувствие
Отдалеченост на училището
Социални норми – намерения на
родителите/децата за детски брак
Свърхконтрол от родителите върху
момичетата като „превенция“ на
риска от детски брак
Небрежност на родителите
Детски труд, особено над 13-14
годишна възраст
Ангажиране на децата в грижата за
по-малките деца
Миграции на семейството
Ниска мотивация и интереси на
децата към учене
Недостатъчно владеене на български
език от деца билингви

Нередовна
посещаемост на
учебните занятия в
училище

Пропуски в
усвояването на
учебния материал и
ниска успеваемост
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Произтичащи от образователната среда
и училищната мрежа
▪ Недостатъчни обективни стимули
за образование
▪ Отношение на учителите
▪ Дискриминационни нагласи, липса
на интегрираща среда
▪ Агресия и насилие в училищата
▪ Недостатъчни умения на учителите
и практики за включване на
родителите от обособените
общности
▪ Формално създадени родителски
структури и настоятелства
▪ Нерегистриране на отсъствията от
училището поради опасения за
загуба на ученици и намаляване на
делегирания бюджет
▪ Скрито фактическо отпадане
поради формално отчитане на
деца, записани в училище

▪
▪

Занижени критерии на учителите
Сегрегирани училища
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Произтичащи от социалната изолация и
живота в обособена изолирана общност
▪ Липса на условия за домашна
подготовка вкъщи
▪ Неграмотни родители – няма кой да
им помогне с уроците
▪

Основни проблеми
/пречки
особено в
сегрегирана
училищна среда

Страх за сигурността на малките деца
по пътя до училище през зимата
Родителите нямат пари за транспорта
на гимназистите
Недоверие на родителите към
настаняването на гимназисти в
пансион

Затруднен достъп до
училището

▪
▪

Ниски доходи в семействата
В средно образование децата нямат
учебници, поради ниските доходи в
семействата

Затруднения на
родителите да
посрещат разходите
за учениците

▪

Подценяване на образованието като
условие за добра работа и доходи
Усещане за трудова дискриминация
на етническа основа
Доминират стратегиите за оцеляване
Социални норми, в които
семейството и децата са водещ
критерий за успех за сметка на
професионалната реализация
При трайнобезработните родители
липсва примерът за работа по трудов
договор, трудова дисциплина и пр.

Място на
образованието в
представите
/стратегиите за
личностна
реализация

▪
▪

▪
▪
▪

▪

Произтичащи от образователната среда
и училищната мрежа
▪ Недостатъчна подготовка в рамките
на занималните и целодневното
обучение
▪ Случаи на преподаване в училище
на турски език
▪ Отдалеченост на училището от
местоживеенето на децата
▪ Затруднен транспорт до средното
училище. Общините не осигуряват
транспорт до проф. училища в
друга община
▪ Незадоволителни условия в
пансионите
▪ Средства за допълнителни учебни
материали и дейности
▪ Училището не предоставя учебници
след задължителната
образователна степен
▪ Нарушена връзка между средното
образование и заетостта
▪ Професионалната подготовка
▪ Неразвити или липсващи системи в
училище за изграждане на
готовност за заетост
▪ Отраничена или липсваща
подкрепа за професионална
ориентация на учениците

Преодоляването на причините за отпадането от училище и нивото на успеваемост, произтичащи от
живота в обособена затворена общност е също толкова приоритетно за намаляване на дистанциите в
образованието между ромите и макрообществото, колкото и факторите от образователната среда.
Наред с мерките за подобряване на образователната среда са наложителни паралелни интервенции
за общностно развитие, които да адресират корените на социалната изолация и нейните следствия бариери пред образованието и заетостта. Поради своята същност, такива интервенции остават извън
компетенциите на образователната система и администрацията. Те са присъщи на граждански
структури и общностно лидерство - с експертиза и опит, влияние и изградено доверие, способни да
иинициират и направляват процес, в който самата общност да мобилизира вътрешния си потенциал
за развитие и излизане от изолацията.

2.2.3 Заетост и безработица, доходи
През годините на прехода ромските общности са най-силно засегнати от дълбоките промени в
социално-икономическата среда и от загубата на 1 300 000 работни места при преструктурирането на
икономиката след 1989 година. Поради липса на квалификация, ниско образование и
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дискриминационните нагласи на работодателите ромите трудно се адаптират към рязкото свиване на
нуждите от неквалифицирана работна ръка. При затварянето на заводи и производства, без работа
остават и много хора, включително роми, с висока квалификация, която обаче не съответства на
търсенето на пазара на труда.
През годините част от ромите приемат съвременните модели на професионална реализация –
образование (средно или висше), професионално обучение (курсове или на работното място), усилия
за утвърждаване като работещи професионалисти. При повечето роми обаче се налагат моделите за
осигуряване на доходи чрез временна или частична заетост без трудов договор най-често в сивия
сектор на икономиката – широко разпространена практика на работодателите за наемане на сезонна
работа, работа на парче и пр., участие в общински и други програми за субсидирана заетост, както и
чрез случайна работа и услуги за физически лица. Междувременно, в отговор на несигурната трудова
среда в общностите се развиват паралелни стратегии за оцеляване на семействата и адаптация към
новата среда, където образованието и квалификацията минават назад в списъка на приоритетите.
Развиват се процесите на зависимост от социални помощи. Особено в маргинализираните зони тези
стратегии остават изцяло встрани от нормалното русло на образованието и търсенето на постоянна
заетост, изместено от други предпочитани възможности в сивата и черната икономика.
Нива на безработица и заетост. Регистрираната безработица в България е с тенденция към намаляване
и към 2015 г. достига относително ниски нива под средните в ЕС-28.
Графика 3: Ниво на безработица – процент от активното население (15-74 г.) по данни на Евростат49

Продължителна безработица. Тенденциите в България по отношение на дела на трайно безработните
се движат в сходни параметри – с пик през 2013 г., след което постепенно намалява и към 2017 г. се
изравнява със средния процент за ЕС-28.

49

Евростат - https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00203
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Графика 4: Ниво на продължителната безработица – процент от активното население (15-74 г.) по
данни на Евростат50

Тези проценти отразяват регистрираната безработица по данни на Бюрата по труда; заедно със
скритата безработица реалните нива са по-високи.
Ниво на безработицата сред ромите. Официалните данни за безработицата не съдържат относителни
дялове за разпределението ѝ по етнически признак. Изследванията потвърждават наблюденията на
експертите за многократно по-високи нива на безработицата сред ромите. Въпреки че не са пряко
сравними с официалните данни за безработицата поради различната методика, тези данни са
показателни за дистанциите между ромите и мнозинството.
Количествените проучвания през 2016 г. отчитат 28.4% безработни сред ромите и 5.3% сред неромите;
респондентите съобщават за 13.9% роми регистрирани в Бюрата по труда, срещу 2.1% при неромите,51
като данни за пълнолетните лица, включително респондентите извън активна възраст. Вероятно около
половината от заявилите безработни роми остават извън официалната статистика, тъй като не са
регистрирани в Бюрата по труда.
Данните от социологическото проучване за ситуацията в ромските общности през 2013 г. водят до
следните изводи: „Едва 37% от ромите са работили под една или друга форма през седмицата
предхождаща изследването. Останалите 63% не са работили,“ като половината от тях са отговорили,
че не са работили през последната седмица поради това, че са безработни. „37% от ромските
домакинства са без нито един работещ. 45% от ромите без работа не търсят такава и попадат в сферата
на обезкуражените. Безработицата в обособените махали е пъти по-висока от средната за страната. ...
... Само 23% от пълнолетните роми се осигуряват... 37% от пълнолетните роми са без нито една година
трудов стаж, което показва, че те са трайно изключени от пазара на труда. 64% от младите роми на
възраст между 18 и 29 години също са без нито една година трудов стаж. Последното показва, че
50
51

Евростат - https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=sdg_08_40
Доклад: Провеждане на емпирични проучвания за СИСТЕМАТА, с. 83, http://nccedi.d8.gateway.bg/bg/node/139
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младежката безработица два пъти по-висока в сравнение със средната за страната и те трудно се
интегрират на пазара на труда, въпреки повишеното им образователно ниво в сравнение с повъзрастните представители на уязвимите етнически общности.“52
Показателите за трудовия стаж и осигуряването – 37% от пълнолетните роми са без нито една година
трудов стаж, като този дял достига две трети сред младите роми от 18 до 29 години - очертават голям
сегмент от ромските общности трайно изключен от пазара на труда и вероятно останал извън
отчетените нива за продължителната безработица в България. В тези сегменти са основните целеви
групи на планирания бъдещ голям проект.
Участие в програми за достъп до заетост. В ромските общности до известна степен има
информираност за тези програми. Според социологическото проучване 2016 г. (по индикатори за
Системата) по-висок е делът на ромите, които са запознати с тези програми – 38.5% срещу 28.9% при
неромите; а като бенефициенти в програми за достъп до заетост се заявяват само 3.8% от
респондентите роми и 0.7% от неромите.53 Социологическите проучвания от 2013 г. регистрират малко
повече - 7% респонденти роми, които са били обхванати в програми за достъп до заетост. Сред ромите
от най-маргинализираните зони около 15% са били наемани по програми за временна заетост, но само
0.9% от тях са включвани в програми за придобиване на професионална квалификация.54
Структурата на доходите за издръжка на семействата е изследвана в социологическите проучвания
за специфичните проблеми пред интеграцията в ромските общности (2013).
Графика 5: Основни източници за доходи в ромските домакинства (цит. от социологическото
изследване на специфичните проблеми пред интеграцията, 201355)

52

Доклад: Изследване на специфичните проблеми пред интеграцията, 2013. с. 22-23.
Доклад: Провеждане на емпирични проучвания за СИСТЕМАТА, с. 85. http://nccedi.d8.gateway.bg/bg/node/139
54
Доклад: Идентифициране на най-маргинализираните общности, 2013. с. 41-42.
55
Доклад: Изследване на специфичните проблеми пред интеграцията, 2013. с. 24-27.
53
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Графиката показва, че работата е основен източник на доходи за 42% от ромските домакинства, като
тук е отразена основната работа – със и без трудов договор (около 23% от респондентите са заявили,
че работят без договор и без социални осигуровки), както и случайната работа, работата „на парче“.
Тази графика показва също относително високия дял на семействата – 18.2%, които разчитат предимно
на „издръжката от друг човек“, където наред с близките родственици в махалата вероятно се визира
помощта и средствата, изпращани от мигранти в чужбина на техните семейства.
Зависимостта от социални плащания е ясно изразена – за една четвърт от домакинствата те са основен
и най-важен доход: за 14% това е социалното подпомагане и за други 10.5% това са семейните помощи
и обезщетения. Все пак далеч не всички домакинства разичатат основно от помощите – в
информацията за наличните източници на доходи, където се дава повече от един отговор, 22.8% от
домакинствата заявяват, че получават социално подпомагане и 27.9% - семейни помощи и
обезщетения, като вероятно част от тези домакинства получават и от двата източника.
Активно търсене на работа заявяват малко повече от половината безработни роми (55.6%). Липсата
на професионална квалификация и образование са основната бариера за намиране на работа. „Делът
на безработните сред живеещите в махали и при сходни условия е висок дори сред тези със средно и
основно образование (40%). Отговорилите, че нямат работа нарастват с намаляване на
образователната степен – от 42% при ромите със средно образование делът им достига до 72% при
никога не посещавали училище.“ 74.5% от пълнолетните роми са без професия, което затруднява
изключително много реализацията им на пазара на труда. Дискриминацията – описана като „лошо
отношение към ромите“ – е посочена от 13% от респондентите като проблем при намиране на
работа.56
По отношение на бариерите пред заетостта, социологическите и други проучвания извеждат главно
обективните общовалидни фактори, които влияят върху възможностите за достъп до заетост – ниво на
образование, квалификация, трудов опит, активност при търсене на работа. Би могло да се добавят
ключови компетентности като комукативни и социални умения, компютърна грамотност, ползване на
интернет и други. Наред с тях, обаче, трябва да се очертаят и невидимите бариери, които се пораждат
от живота в социалната изолация на затворената общност, и където не работят „стандартните“ мерки
за достъп до заетост.
В маргинализираните зони като безработни се определят 69.2%, а други 10.4% - като домакини. Около
90% от тях са трайно безработни – повече от една година, като 31% от тях са безработни от 5 до 19
години, а 19% нямат работа вече между 10 и 20 години. Същевременно, въпреки продължителността
на безработицата едва една трета от безработните в маргинализираните зони са се регистрирали в
Бюрата по труда.57 Така че в тези зони се налага да се преодоляват и допълнителните бариери за
пригодността за заетост при обезкуражените и трайно изключените от пазара на труда, породени от
демотивацията, загубата/липсата на навици за трудова дисциплина. Тези бариери се удвояват при помладите хора, някои от които са вече трето поколение безработни и са загубили дори примера за
редовно ходене на работа и спазване на трудова дисциплина от по-възрастните поколения в
домакинството.

56
57

Доклад: Изследване на специфичните проблеми пред интеграцията, 2013. с. 17-19.
Доклад: Идентифициране на най-маргинализираните общности, 2013. с.17, 47, 53.
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В тези насоки са наложителни целеви интервенции за преодоляване на корените и последиците от
социалната изключеност, както вътре в общностите, така и във възприятието им от мнозинството, за
да се подобрят шансовете на обособените ромски общности на трудовия пазар.
Графика 6: Общностни фактори от местоживеенето и изолацията, които влияят върху
възможностите за заетост
•Страх от
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и
несигурност
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2.2.4 Дистанции в здравеопазването, достъпа до публични услуги и социална подкрепа
Анализите на здравния статус, гражданското състояние, ползването на административни услуги,
правна помощ и пр. аргументират оценките за нарушения достъп на изолираните общности до
масовите публични услуги, включително нарушени права в редица случаи. За целите на настоящия
доклад ще маркираме само някои от най-важните аспекти в тези сфери, които допълнително
затрудняват достъпа до образование и заетост.
Здраве и здравеопазване:
●

●

Здравният статус в ромските общности показва високи нива на заболеваемост, хронични
болести, остри респираторни заболявания с усложнения и др. (Конкретни данни има в редица
анализи и изследвания на здравни експерти и НПО, както и в цитираните социологически
проучвания.)
Разпространение на социално значими заболявания в зоните на крайна бедност.
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●

●

●

●

Лошо здравословно състояние и системно нелекувани заболявания при пълнолетните лица,
поради големия процент роми без здравно осигуряване и без личен лекар, липса на средства
за лекарства – затруднява адекватната интеграция на безработните роми в заетостта.
Здравните права не се възстановяват автоматично след започване на работа и осигуряване,
поради натрупаните задължения към НЗОК – неоправдани отсъствия от работа при заболяване
без документ от личен лекар и увеличен риск от увалнение.
Чести заболявания и недостатъчна здравна грижа за децата – отражение върху здравословното
състояние и израстването на децата, чести отсъствия от детска градина и училище. Децата са
здравно осигурени от държавата, но извън по-големите градове достъпът до личен лекар е
затруднен, поради отдалеченост на махалите и селата, голям брой незаети лекарски практики
в селските райони, липса на средства на родителите за транспорт до лекаря, за платени
изследвания и лекарства.
Задължителните имунизации при ромските деца до голяма степен вече са осигурени. Според
социологическото проучване 2016 (по индикатори за Системата), общото ниво на имунизации
на децата при ромите и мнозинството се изравнява – около 96.5% при ромите и 96.8% при
неромите.58 Този резултат се дължи преди всичко на дейността на здравните медиатори в
изолираните общности за информиране на родителите и посредничество, без която отново ще
се появат пропуски и прекъсвания на имунизациите. Задължителните имунизации са условие
за достъпа до детски градини и ранно учене за децата.

Лични документи и гражданска регистрация:
●

●

●
●

Изискванията за адресна регистрация се превръщат в бариера за издаване на лични документи
в обособените квартали, поради нерешени проблеми с узаконяването на кварталите и
жилищата – адресите им не са включени регистъра, повечето роми в махалите по начало не
притежават документи за собственост на имотите си и др.59
Липсата на актуални лични документи е непреодолима бариера за започване на работа по
трудов договор, изключва безработните от пазара на труда и им оставя единствена
възможност за работа без договор и без осигуровки в сивия сектор на икономиката, работа „на
парче“ и случайна работа без договор.
Липсата на актуални лични документи на родителите е проблем за издаване на лични карти на
техните деца.
Броят на хората без актуални лични документи в обособените квартали е намалял през
последните години чрез намиране на местни решения от общините (включително по
инициативи на политически представители за осигурявне на избиратели). Но проблемът остава
главно в маргинализираните зони, където живеят най-уязвимите семейства с най-голяма
потребност от подкрепа за достъп до образование и заетост. Към 2013 г. 91% от респондентите
в тях заявяват, че имат лична карта спрямо 98% средно за България60, но очаквано те ще
срещнат сериозни трудности за подновяване след изтичане на срока на валидност.

Социално подпомагане и подкрепа:

58

Доклад: Провеждане на емпирични проучвания за СИСТЕМАТА, с. 61. http://nccedi.d8.gateway.bg/bg/node/139
За подробна информация вж. Гражданската регистрация в България – състояние на неопределеност.
Проучване на проблеми, свързани с издаване на лични документи на граждани от ромски произход по Закона
за гражданската регистрация. Институт „Отворено общество – София, 2013.
60
Доклад: Идентифициране на най-маргинализираните общности, 2013. с. 110.
59
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●

●

●

През последните години нуждаещите се в обособените общности като цяло получават
полагаемите се социални, семейни и други помощи, с изключение на най-уязвимите крайно
бедни семейства, които нямат актуални лични документи на адреса по местоживеене.
Достъпът до социални услуги все още е доста ограничен в немалка част от територията на
България. Държавно делегираните услуги обхващат главно случаи на тежки рискове от
неглижиране и отделяне на децата от семейството. Развиващите се през последните години
интегрирани социални услуги (семейно-консултативни центрове и програми в центровете за
обществена подкрепа) носят сериозен потенциал за предоставяне на мобилна подкрепа на
семействата и широка превенция на рисковете в изолираните ромски общности.
Социалното осигуряване обхваща много малка част от ромските общности. Според
социологическите проучвания от 2013 г. само 23% сред респондентите от ромските общности
заявяват, че се осигуряват, а сред най-маргинализираните зони едва 8% споделят, че имат
социално осигуряване.61

Правни услуги и правна помощ рядко се ползват от ромите в обособените квартали.

2.2.5 Тенденциите - нараства или намалява бедността и социалната изключеност?
Задачата на този доклад не е да анализира цялостно факторите в социално-икономическата среда,
които влияят върху общия икономически растеж и качеството на живота във всички слоеве на
населението, а да позиционира ромските общности по отношение на бедността/социалното
изключване и разликите между тях и макрообществото.
Графика 7: Ниво на бедност – процент от населението на хората, живеещи под линията на
бедността62

Ниво на бедност. Както се вижда от графика 7, нивото на бедност в трите страни варира в сходни
параметри през последните 10 години, като е относително най-ниско в Унгария, най-високо в Румъния,
61
62

Доклад: Идентифициране на най-маргинализираните общности, 2013. с. 43.
Евростат - https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tgs00103
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а България следва показателите на Румъния с разлики от 2 до 0.1 процентни пункта, но през
последните 3 години в Румъния се очертава тенденция към леко намаляване, а в България – към леко
увеличение на населението, живеещо под линията на бедността.
Тенденциите по другата съществена характеристика на разпространението на бедността – хора,
живеещи в материални лишения – показват, че България категорично „изпреварва“ Румъния в
негативните показатели с големи разлики от 20 до 10 процентни пункта. Общата тенденция е към
намаляване и за 10 години делът на живеещите в материални лишения в България е намалял близо 2
пъти – от 57.6% през 2007 г. до 30% през 2017 година. В Румъния също се наблюдава обща тенденция
към почти двойно намаляване – от 38% през 2007 г. до 19.7% през 2017 г. В Унгария показателите се
покачват от 19.2% през 2007 г. до пик от 27.8% през 2013 г., след което устойчиво намаляват до 14.5%
през 2017 година.
Графика 8: Хора, живеещи в материални лишения – процент от населението (Данни на Евростат63)

Безработицата и ниската икономическа активност са основен фактор за бедността. През последните
години в България обаче нараства делът на работещите бедни. Според ежегодното наблюдение на
НСИ „Статистика на доходите и условията на живот (EU – SILK)“ през 2015 г. 7.7% от заетите лица в
България живеят под линията на бедността, а през 2016 г. те са вече 11.4%, като по-голямата част от
тях са заети на непълно работно време. (За България линията на бедността за 2016 г. е изчислена на
308.2 лева средномесечен доход.)64
Рискът от социално изключване и бедност най-пълно измерва уязвимостта на населението и
индикира за мащабите на проблема. Степента на социалното изключване е многомерен индикатор –

63
64

Евростат - https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tgs00104
НСИ. Индикатори за бедност и социално включване за 2016 г. Доклад.
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измерва комбинирано риска от бедност, материалните лишения и ниския интензитет на икономическа
активност.
Графика 9: Тенденции в риска от социално изключване в ЕС-28, България, Румъния и Унгария –
процент от населението (данни от Евростат65)

Въпреки сериозната тенденция към намаляване на относителния дял на хората в риск от социално
изключване и бедност (от 60.7% през 2007 г. до 38.9% през 2017 г.) България си запазва „първото място“
в ЕС-28 с най-голям процент на населението в риск. Тя е следвана също така устойчиво от Румъния –
на „второ място“ с намаление от 47% през 2007 г. до 35.7% през 2017 година. Степента на риск в
Унгария е значително по-нисък – вариращ с около 5 процентни пункта над средната за ЕС-28, с
изключение на 2013 г., когато достига пик от 34.8%, а към 2017 г. делът на застрашените от социално
изключване спада до 25.6% и стопява разликата спрямо ЕС-28 до 3 процентни пункта.
Нива на бедност и социално изключване по етнически признак – каква е ситуацията в ромските
общности.
Данните от графиките по-горе представят общите статистики и тенденции за цялото население в трите
страни – България, Румъния и Унгария. Всички анализи показват, че вътре в страните уязвимостта и
рисковете от социално изключване и бедност са най-високи в обособените ромски общности. Липсват
системни и редовно подавани статистически данни с разпределение по етнически произход, но са
налице отделни проучвания.

65

Евростат
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en
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За България в наблюдението на НСИ „Статистика на доходите и условията на живот (EU – SILK) през
2016 г.“ е изследвана ситуацията в етническите общности чрез въпрос за доброволно
самоопределение на етническия произход. Докладът регистрира конкретно как се позиционират
ромските общности в общите тенденции за бедността и социалното изключване и какви са разликите
между тях и макрообществото.
Графика 9: Съотношение между лицата в риск от бедност и небедните в съвкупностите по етническо
самоопределение в България, 2016 (данни от НСИ66)

Както се вижда, единствено при ромите делът на бедните надвишава дела на небедните и при това –
почти три пъти, докато при деклариралите български произход делът на бедните е над пет пъти понисък от небедните.
Да видим разпределението на относителните дялове на бедните според тяхната икономическа
активност в трите основни етнически групи в България.
Графика 10 показва близки стойности за дяловете на работещите бедни в трите етнически групи.
Значителните разлики в дяловете на безработните са вследствие на по-високия процент безработни
сред ромската общност. Голямата разлика в дяловете на пенсионерите – 42.6% при българите спрямо
5.7% при деклариралите ромска идентичност отразява и значително по-ниската средна
продължителност на живота при ромите, които рядко доживяват до пенсия, а след пенсиониране
живеят по-кратко от българите. Трябва да имаме предвид също, че посочените дялове на
пенсионерите включват също пенсиите по болест, а освен това – да си припомним, че немалка част от
турско-езичното население с ромски произход в България предпочита да декларира турски етнически
произход.
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НСИ. Индикатори за бедност и социално включване за 2016 г. Доклад. Данните в графиката от с. 5.
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Графика 10: Разпределение на бедните по икономическа активност в трите основни етнически групи
в България (Данни на НСИ, 201667)

Относителният дял на лицата с нисък интензитет на икономическа активност е най-висок при ромите
– 40.6%, при турците е 13.5%, а в българската етническа група е най-нисък – 7.1%.
Графика 11: Дялове на лицата в риск от бедност и социално изключване в трите основни етнически
групи в България, 2016 (Данни на НСИ68)
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НСИ. Индикатори за бедност и социално включване за 2016 г. Доклад. Данните в графиката са от с. 6.
НСИ. Индикатори за бедност и социално включване за 2016 г. Доклад. Данните в графиката са от с. 11.
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Най-висока е степента на социално изключване и уязвимост в зоните на маргинализация – сред найуязвимите семейства от тези „джобове на крайна бедност“. В специалното проучване за
картографиране и характеристика на най-маргинализираните групи сред етническите малцинства,
осъществено през 2013 г. по проект на МТСП, са идентифицирани 10 110 най-маргинализирани
домакинства от етнически малцинства в България. Спрямо обхвата на индикатора за риск от бедност
и социално изключване, комплексният индекс за степента на маргинализация, приложен в
изследването, включва допълнителни критерии от жилищната среда и нивото на образование. Такива
домакинства има в общностите на територията на цялата страна. В 25-те населени места с най-висока
концентрация на маргинализираните домакинства сред етническите общности, относителният им дял
варира между 15.55%-18.14%. Разликите в нивото на бедност в зоните на крайна маргинализация също
са драстични – изчисленият в изследването среден месечен доход на едно лице от домакинствата
(деклариран от респондентите) на най-маргинализираните е 52.66 лв. – два пъти по-нисък от
изчисления среден доход за ромските общности в страната, а именно 103.79 лв.69 и пет и половина
пъти по-нисък от линията на бедност за България, който е 285.90 лв. през същата 2013 година.
Процесите на маргинализация допълнително увеличават комплексните рискове и бариерите пред
трудовата и образователната интеграция. Семействата са двойно изолирани както от
макрообществото, така и от своята общност. В условията на крайна бедност в зоните на т.нар. „гето в
гетото“ липсват базови жизнени условия и ресурси, които са налични при други семейства от
общността. Тежестта на приоритетите за оцеляване и мисленето ден за ден предопределят нагласите
за образование и заетост, отразяват се върху представите на родителите с различно мерило за това,
какво е добро и какво е достатъчно за развитието на детето, какво е добро за семейството. Когато в
две и повече поколения се повтаря моделът на трайно безработните родители, в живота на децата и
младежите липсва примерът на редовната заетост, всеки ден с работно време. Трайната безработица
в маргинализираната общност означава също трайно излизане от българоезичната среда, прекъсване
на общуването в макрообществото, което рефлектира върху мотивацията за образование и редовно
посещаване на училище, върху нагласите за интеграция. Без хоризонт за бъдещето и без подкрепа,
децата са застрашени, ако ли не обречени, да се затворят и да повтарят модела на своите родители и
да „потънат“ в спиралата на маргинализацията.
Тенденциите. Общите данни показват, че степента на рисковете от социална изключеност и бедност в
България продължава да поддържа високи нива, но са налице тенденции към намаляване. Макар и
относително по-слабо, тези тенденции постепенно обхващат и ромските общности - това се
потвърждава и от индикациите за „свиване“ в някои от дистанциите между ромите и
макрообществото, установени в предходните параграфи.
Същевременно, анализът на нагласите в някои ромски общности (напр. в област Шумен) показва, че в
самооценката на общностите нараства усещането за социална изключеност, както и чувствителността
към дискриминацията, което всъщност е позитивен признак за по-висока критичност и изисквания към
качеството на живота, която би могла да подхрани мотивиращи фактори в общностите за промяна.

2.3 Нагласите в ромските общности – резултати от теренно проучване
Теренното проучване е проведено от партньора по проекта – фондация „Рома – Лом“ през октомври
– ноември 2018 година. Тук са систематизирани основните изводи и наблюдения от подробния доклад
на фондация „Рома – Лом“ за резултатите от проучването.
69

Доклад: Идентифициране на най-маргинализираните общности, 2013. с. 15-17.
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Целта на теренното проучване e да очертае самооценката на ромската общност за най-сериозните
проблеми, нагласите към бъдещето и дефинираните стратегии за развитие. Използваните методи са
полустандартизирани дъблочинни интервюта структурирани в няколко тематични блока:
•
•
•
•
•

Самооценка на ситуацията и качеството на живота:
Нагласи към бъдещето – мечти, планове, представи за успех:
Нагласи и мотивация за образование:
Нагласи и мотивация за заетост:
Готовност за промяна – за своето и за следващото поколение.

Профил на изследваните общности
Проучването е проведено в Северозападния регион, където 40.8 %70 от населението е в риск от бедност
по данни на НСИ към 04.2018 г. В материални лишения живеят 32.0%, а коефицента на заетост сред
навършилите 15 години е 41.7 на сто71 към март 2018 година. Официалният коефицент на безработица
в региона остава сравнително нисък 14.6%, в сравнение с този напр. в Североизточния район (22%).
Теренното проучване е проведено в ромските махали в следните населени места: гр .Лом, гр. Монтана,
гр. Бойчиновци, с. Долни Цибър и с. Медковец. Изследвани са областен център, два малки града,
общински център и две села.
Общините, в които се намират населените места се характеризират със следните специфики: Висока
концентрация на ромско население в община Лом, където като като роми се самоопределят 17.25 %
от населението на общината или 4 729 души. В община Монтана, която е областен център, делът на
ромите е 7.29% на сто (3 764 жители). В община Медковец ромите са 635 - 16.19% от населението, а
в община Вълчедръм 1954 - 20.19% от живеещите в общината. В село Долни Цибър ромите са 97 % от
населението. Проведени са 35 дълбочинни интервюта с мъже и жени на възраст 18-71 години, както и
10 представители на местната власт, НПО, местно-базирани държавни институции.
Основни изводи от теренното проучване
Основните проблеми, които идентифицират интервюираните са безработицата и достъпа до
здравеопазване. От гледна точка на безработицата като основен проблем се определят липсата на
постоянни доходи и липсата на здравни осигуровки като последствие. „Трудностите, с които се
сблъсква семейството ни са безработицата – единствените сигурни доходи са социалните
помощи и детските”. (М., 28 г., Д.Цибър). „Много от хората са социално слаби и здравно
неосигурени и това е поради липсата на работа, но това не е проблем само тук.” (Б., 44г.,
Медковец).
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НСИ:
http://www.nsi.bg/bg/content/8260/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%
D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8
71
Виж: http://www.nsi.bg/bg/content/4009/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%
D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Четири са основните източници на доходи на интервюираните и техните домакинства, независимо
от населеното място: доходи от социални плащания, доходи от пенсия, доходи от работа на парче –
без сключени трудови споразумения и пари, изпращани от близки работещи в чужбина.
Относно предпочитаните индивидуални стратегии за доходи, доминира нагласата за икономическа
миграция вътрешна към по-големи градове в България и външна към различни държави в ЕС
(Германия, Испания, Гърция и др.). „От квартала са заминали около 200 семейства, предимно в
Германия и Холандия. Там те работят по фабриките, строителна работа, бране на плодове и
зеленчуци. Връщат се в България веднъж годишно, през м. август”. (С., 36 г., Монтана).
Идентифицират се два основни модела на миграция:
•

•

Мигрира цялото семейство с децата. В повечето случаи родителите започват работа в чужбина
и постепенно изтеглят и децата си. Предпочитани дестинации са Германия, Холандия,
Франция, Испания, Гърция, Италия. Мигриралите намират заетост в строителства,
производства, сезонна селскостопанска работа. В повечето случаи семейството или членовете
на домакинството се връщат лятото през август за един месец. „Тези, които заминават в
чужбина в повечето случаи мигрира цялото семейство, а тези които работят по
градовете са по един или двама от семейство” (Н. 27 г., с. Медковец).
Мигрират родителите, а децата остават в България, като за тях се грижат по възрастните
членове на домакинството (баба и дядо). В повечето случаи миграцията е вътрешна, към София
или областните центрове. Част от семействата, които оставят децата при родителите заминават
и в чужбина. „Заминават предимно жените, тъй като могат по-лесно да си намерят
работа. Там те се грижат за възрастни хора, работят в оранжерии. Предпочитаните
държави са Англия, Германия и Италия, а като градове в страната са София и Монтана”.
”(Н., 27 г., Медковец).

В допълнение към изводите от теренното проучване в Северозападна България ще добавим
заключения от сходно проучване в област Шумен, което показва, че мигрантите привнасят в
затворената общност нови модели за успех, личностна реализация и поведение – образът на успеха
за хората от махалите в област Шумен се обвързва с представите, че семействата са добре в чужбина,
имат работа, децата са на училище, справят се и живеят по-добре, „спазват правилата“, защото „там
има санкции веднага“, а семействата „имат какво да загубят“ и не искат да рискуват заради
отсъствия на децата от училище или нещо друго. Идеализирането на толерантността към ромите извън
България също е част от представите за успеха – в кварталите е преповтарят „в чужбина няма
дискриминация, който иска да работи го вземат на работа“.
Повишената чувствителност на етническите общности към дискриминацията се дължи и на
сравнението – по разкази на мигрантите в чужбина – с по-доброто отношение и „липсата на
дискриминация към ромите“ в страните от ЕС. „Защо там може, а тук не може да има интеграция,
защо там могат да ни приемат, а тук не могат да ни приемат и ни дискриминират?“ Заедно с
реторичните въпроси респондентите съобщават и за нарастване на отчаянието, безнадеждност и
липса на перспектива за бъдещето в обособените махали в България.72
Теренното проучване в Северозападна България показва, че сивият сектор остава основен източник
на работа за останалите да живеят в родните места. Два са основните типа работа – обща работа в
строителството за мъжете и грижа за възрастни хора за жените. „Помагам на възрастни хора като им
пазарувам, цепя им дърва, почиствам им домовете. Като за това получавам около 200 лв. на
месец”, (Р., 43 г., Лехчево).
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Сечкова Р. Тематичен анализ на ситуацията в област Шумен по отношение на услугите за децата и семействата
в риск от най-уязвими общности и групи. Доклад. УНИЦЕФ, 2018.
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Повечето от интервюираните живеещи в малки населени места се самоопределят като бедни.
„Жилището, в което живеем общо четирима възрастни и две деца, не е ремонтирано от около 10
години. Свекър ми е болен и повечето от парите, с които разполага семейството ни ги даваме по
него за лекарства.” (М., 28 г., Д.Цибър). „Живея за мъката”. (Л., 83 г. Лехчево). Живеещите в градове
общински центрове определят себе си като „средна класа” (гр.Лом, гр.Монтана).
По отношение на нагласите за бъдещето повечето от интервюираните са песимисти. „Не, не се е
подобрило напротив става все по зле, както за нас възрастните, така и за децата, което е много
жалко. Ние си отиваме, ами тези деца как ще живеят, как ще отглеждат децата си. Просто сме
се отчаяли” (Д., 71 г., Монтана). „Не можем да погледнем в бъдещето, тъй като през последните
години мислимден за ден.” (Р, 43г., Лехчево). „Кварталът се обезлюди, няма хора, бягат в други
градове или в чужбина” (М., 72 г., Лом).
Изключения и по-позитивни нагласи се срещат сред по-младите. „Надявам се за по-добро бъдеще,
допълнителна квалификация към образованието, по-добре платена работа и създаване на добра
среда за бъдещите ми деца.” (Р., 19 г. с. Медковец). „Един ден всичко ще си дойде на мястото.” (С.,
36 г., Монтана).
Изходът от кризата се свързва с достъпа до по-добро образование и с влиянието на семейството. Подоброто образование е и целта на по-възрастните за внуците и децата им на базата на техния личен
опит. Добрата реализация се определя като: „Да си образован, с прилична работа, добри приходи, за
да можеш не само да си покриваш битовите нужди! Според мен, семейството играе главна роля в
това реализиране, защото ако нямаш подкрепата и помощта на най-близките до теб хора, тази
реализация няма как да се осъществи”. (Я., 30г. Медковец).
Образованието и факторът семейство, което трябва да обясни на децата ролята на образованието и е
трябвало да подкрепи житейски младите, когато са били в училище, излизат като основни фактори за
развитие, както в селата, така и в общинските центрове и в областния град. Двата фактора са
константни, независимо от социалното положение и възрастта на интервюираните. „Омъжих се и не
успях да завърша образованието си за това и много трудно мога да си намеря работа. Поне да имах
някаква професия. Отчаях се, мисля, че бъдещето ми няма да е много добро, но ще дам всичко от
себе си да образовам децата си, за да могат да си намерят работа, а не страдат като мен.” (М.,
28 г., Долни Цибър). „За да се подобри живота им в квартала огромна роля имат родителите,
които трябва да водят разговори с децата си и да им обяснят, че за да са добре в живота трябва
да учат и тогава ще имат добра реализация” (С., 36г, Монтана).
Независимо, че през последните години ранните бракове намаляват, те продължават да бъдат
идентифицирани като основен проблем пред образованието, оттам и пред възможностите за
намиране на работа и реализация. Тук отново семйството се определя като основен механизъм за
въздействие. „Ранните бракове са пречка за добрата реализация и аз съм пример за това. Никога
не бих позволила някоя от внучките ми да се омъжи малка. Когато си с добро образование, винаги
можеш да си намериш и добра работа” (С., 57 г., Долни Цибър).
Като обобщение от проведените интервюта, нагласите на хората от града се различават от хората в
селото. Гражданите мислят за бъдеще, докато хората от селата мислят ден за ден. Те по-често
предпочитат да останат безработни в населеното място, отколкото да работят в чужбина. Според тях
те се чувстват сигурни и защитени в тяхното си населено място. Хората от града предпочитат да
рискуват и да заминат в чужбина (някои със цялото семейство), за да работят. Даже и тези, които са в
напреднала възраст мислят как да заминат в чужбина и да работят, за да помогнат на семейството си
и най-вече на децата си. Често на първо място за хората от града е оцеляването на децата и
семейството, а всичко останало е на заден план.
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Промяната в достъпа до развитие на хората от малките населени места е значително по-бавна, в
сравнение с ромските семейства, които живеят в инегрирана смесена среда в градовете. По думите на
хората от общността, децата се отглеждат в крайно лоши битови условия, което ги лишава от
образование и развитие. Те споделят, че голяма част от младите хора не проявяват интерес да
продължат образованието си, нито да си търсят работа.
По отношение на програмите за интеграция кметовете и експертите на местно ниво определят
следните силни страни:
•
•
•
•
•
•

Програми за овладяване на български език в предучилищна възраст;
Запознаване на администрацията с културата и спецификите на ромската общност и
чувствителност към стереотипи;
Включване на ромите в изпълняваните програми и ангажираност на млади роми в
изпълнението на проекти;
Работа на терен, чрез която програмата става по-достъпна;
Интегриран подход на работа с деца и родители; развитие на умения за планиране на
семейния бюджет и отговорно родителство;
Интегрираните услуги в семейно-консултативните центрове и интервенциите за компенсиране
на образователното ниво и подобряване на здравето на майките и родителките.

Проучването показва съществена разлика във възприемането на програмите за социално включване.
Според експертите от администрацията програмите достигат до хората от общността и в тях има
ангажирани роми. Докато, според хората от ромските общности, до тях нищо не стига и не участват
пряко в тях.
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3

Анализ на контекста – „ромската тема“ в националните и
местни политики и програми

По-надолу ще маркираме основните политики, целеви мерки и програми на централно и местно ниво.
Както вече е пояснено във въведението, задачите на доклада са практически и в никакъв случай не
включват оценка/evaluation на политиките, отделните програми и интервенции, която изисква
различна методика. Описаният общ преглед на мерките и програмите не е изчерпателен, на основата
на публикуваната информация са маркирани само актуалните големи програми и програмни схеми от
последните години – поради големия обем информация и дейности по места не са включени детайли
за отделните изпълнявани проекти в рамките на тези програми и схеми. Освен това, голям е броят и
разнообразието на мерки, проекти и инициативи, осъществявани през годините от държавни
институции, общини, НПО, училища, фирми и други организации, които в една или друга степен, пряко
или косвено засягат проблеми/целеви групи, свързани с интеграцията на ромската общност. В
осъщественото проучване са анализирани повечето от тях от гледна точка на типологията на
осъществените интервенции, за да се изведат добри практики и опит, върху които да надграждат
предложенията за бъдещия Голям проект, но в текста не са включени подробности от съображения за
относителна краткост на доклада.

3.1 Държавни политики и стратегии, насочени към интеграция на ромите
3.1.1 Институционална рамка – структури и заинтересовани страни
В България не съществуват обособени структури, които да се занимават изключително с провеждане
на политики, насочени към ромите. Съществуващите звена на национално, областно и местно ниво са
създадени да работят с всички етнически групи за тяхната интеграция в макрообществото, но
практически основната им задача е насочена към работа и изпълнение на политики за интеграция на
ромите.
Национално ниво. Реално почти всички министерства имат отношение към тези политики и
разработват свои планове за развитие в това отношение. Техни представители, на ниво заместникминистри, участват в работата на Националния съвет по етническите и интеграционни въпроси към
Министерски съвет (НССЕИВ) – основната структура за координация на политиките за интеграция на
етническите общности, чиито председател по статут е зам. председател на Министерския съвет на
страната. НССЕИВ, освен да координира усилията на отделните министерства, има функциите да
осъществява мониторинг на изпълнението на мерките за интеграция, насочени основно за изпълнение
на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите и изготвя годишни отчетни
доклади, които представя за приемане пред Народното събрание.
Областно и местно ниво. НССЕИВ координира и работата на Областните съвети за интеграция, които
също изпълняват НСРБИР в своите области, като председател е зам.областен управител. Областните
съвети за интеграция (ОСИ) координират дейността на Общинските съвети за интеграция, чиито
представители участват в работата на ОСИ. Така изложената структура от национално към местно ниво
и обратно изглежда много добре институционализирана, но не винаги създадените канали за
информираност и отчетност работят добре – в повечето общини съветите съществуват формално и
отчитат дейности, които не са целенасочени към интеграция, а са по-скоро рутинни общински
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задължения. Същото се отнася и за ОСИ, които се отчитат пред НССЕИВ с данни, които са приети
безкритично. В голяма степен същото важи и за мониторинговите доклади, които са сбор от отчетите
на съответните министерства и като правило, включват информация не за целенасочени мерки за
интеграция на ромите, а за общи дейности, в които са включени и роми.

3.1.2 Национални и местни стратегии, планове за действие за интеграция на ромите
Предходни стратегически документи. Целенасочени политики за интеграция на ромите в България
започват през 1998 година. След продължителна съвместна работа между държавните институции и
над 200 НПО (ромски и про-ромски) през април 1999 г. с Решение на МС е приета първата Рамкова
програма за равноправна интеграция на ромите в българското общество73. На тази основа се създават
и съответните структури, които имат за цел да работят за интеграция на етническите общности –
Национален съвет по етническите и демографските въпроси и съответно Областни и общински съвети.
Приет е Закон за защита от дискриминация и е създадена Комисията за защита от дискриминация –
най-значителната реализирана цел на първата Рамкова програма. По-късно, през 2005 г. България се
включва в инициативата Десетилетие на ромското включване, която цели страните-участнички да
поемат политическа и финансова отговорност за интеграция на ромите. Разработени са съответните
планове за действие, които, в основната си част, остават само на хартия.
Национална стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012-2020. През 2011 г.
започва разработване на НСРБИР на основата на съобщение на Европейската комисия до Европейския
парламент, Съвета на Европейския социален комитет и Комитета на регионите.74 В процеса вземат
участие както представители на заинтересованите институции на национално ниво, така и експерти от
НПО. През март 2012 г. тя е приета от Народното събрание и става единствената стратегия в ЕС,
утвърдена на такова високо ниво. В нея са фиксирани основните приоритети за интеграция и е
предвидено да бъде разработен план за действие по всеки от тях. Плановете за действие са
разработени за осъществяване на два етапа – до 2014 г. и до 2020 г., когато свършва срокът на действие
на Стратегията.
На основата на Стратегията и плановете за действие всяка област разработва своя стратегия,
фокусирана върху регионалните специфики. Общините, от своя страна, разработват и приемат местни
планове за действие. Те са задължително условие при кандидатстването за средства за осъществяване
на политики за интеграция на ромите. За съжаление, може би и заради това задължително условие,
много от общините разработват формално плановете за действие, включвайки единствено дейности,
които така или иначе са планирани да бъдат изпълнени в общия им план, като например асфалтиране
на улици, без да се набелязват целенасочени мерки за интеграция и съответно средства за
изпълнението им. Формалното отношение към плановете за действие на местно ниво най-вероятно е
повлияно и от Националния план за действие за изпълнение на НСРБИР, в който реално няма
конкретни мерки за интеграция, а отделните министерства са описали дейности, които рутинно се
извършват в цялата страна и обхващат голяма част от обществото в съответния сектор – образование,
здравеопазване и други.

73

ophrd.government.bg/view_file.php/4688
Brussels, COM (2011) 173/4 Communication from the Commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions. An EU framework for national Roma
integration strategies up to 2020, Заключения на Съвета на ЕС, Брюксел 26 май 2011г., 10658/11.
74
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Целеви секторни стратегии. Паралелно с националните, областни и местни стратегии за интеграция
на ромите са разработени и приети редица секторни стратегии, насочени към ромите и включващи
ромските общности сред целевите си групи. Основните секторни стратегии са:
●
●
●
●
●

Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система
2013-2020 година;
Здравна стратегия за лица в неравностойно положение;
Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 година;
Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
2020.

По-долу са разгледани целевите стратегии, предвижданите от тях мерки за социално включване на
ромските общности, годишните планове за изпълнението им и отчетите към тях.

3.1.3 Политическо представителство на ромите
Макар че ромите реално са реално най-голямата етническа малцинствена общност в България, тяхното
представителство на политическо ниво е практически незабележимо. Въпреки че в страната са
забранени политическите партии на етническа основа, през последните 20 години бяха създадени
няколко партии, в които лидерите бяха роми и те самите се именуваха ромски. Тяхното влияние на
национално ниво, обаче, беше пренебрежимо ниско и само трима лидери успяха да влязат в
българския парламент, благодарение на включването им като коалиционни партньори на големи
партии. В момента реално ромски партии не функционират и съществуват само по документи.
Към настоящия момент на местно ниво представителството в общинските съвети също е
незабележимо. Само в някои общини, където има изявено местно лидерство има общински
съветници, избрани или от листа на голяма партия, или чрез инициативни комитети. Единици са
общините, където ромските представители играят ключова роля при вземането на решения в местните
общински съвети. Там обикновено има назначени роми за заместник-кметове и експерти в
общинската администрация.
Трудностите за обединяване на ромите на местно ниво за спечелване на мандати, чрез които да
отстояват интересите на общността, се дължат на няколко основни причини:
●
●
●

на първо място, като част от българското общество, те имат своите политически пристрастия и
клонят към една или друга национална политическа партия;
второ – част от лидерите се превръщат в дилъри за набиране на гласове за участващите в
изборите партии;
и не на последно място – самата общност не е готова да даде „мандат” на своите лидери да я
представляват, изхождайки от горчивия опит от отминали избори.

На национално ниво големите партии не припознават ромите като част от своя елит, който обикновено
оглавява листите и влиза в Народното събрание. Това се дължи основно на отрицателните стереотипи
и предразсъдъците към ромите, както на лидерите на партиите, така и на членската маса и
поддръжниците им. Липсата на представителство на национално и местно ниво води и до липса на
назначения на роми в административните структури в общините, местно базираните национални
институции, като Бюра по труда, Дирекции социално подпомагане и други, а също и на национално
ниво – в министерства и държавни агенции.
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3.1.4 Ромските граждански организации в България
Ромските граждански организации се развиват паралелно с останалите в страната и също като тях
преживяват възходи и падове през последните близо тридесет години. Своя пик те преживяха в края
на миналия и началото на настоящия век, когато оказваха реално влияние върху политиките за
интеграция на ромите и създаването на първите стратегически документи и национални, регионални
и местни структури в това отношение. Паралелно с това, те участваха активно на местно ниво за
развитието на общностите, оказвайки помощ в социалната, образователната и здравната сфери.
Редица организации се превърнаха в институции в своите градове и села и работеха в добро
сътрудничество с местните власти.
През последните десетина години, поради промяната на финансиране – част от донорите се оттеглиха
от България, гражданските организации, в това число и ромските, насочиха своите усилия предимно в
предоставяне на услуги на местно ниво, като по този начин намалиха работата за промяна на политики
с цел развитие и интеграция. Но дори и с предоставяне на услуги, местните организации останаха
единствените, които имат авторитет в обособените общности и на които хората от кварталите могат да
разчитат. През последните три години започна нов период но консолидация. Повече от сто ромски и
проромски (такива, които работят с роми) организации се обединиха в неформална платформа –
Постоянна ромска конференция. Нейната цел е да активизира ромите за участие за промяна на
политиките, насочени към развитие на ромските общности, ромите да се превърнат от обект в субект
при разработването на мерки и преки дейности за развитие на общностите.

3.2 Политики за образователна интеграция на ромите и етническите
малцинства
3.2.1 Системата на образованието и достъпът на ромите до образование
Образователната система в България преминава през различни етапи в своето развитие и съгласно
Конституцията тя е светска по своя характер и достъпна до всички, като образованието е задължително
за всеки български гражданин до навършването на 16 години. Тя е универсална за всички ученици,
независимо дали майчиният им език е български или имат специфични културни различия на основата
на етнически произход. Това до известна степен затруднява учениците, които не са част от
мнозинството и живеят в обособени квартали или в отдалечени населени места.
Сегрегацията в образованието. За ромските деца в средата на миналия век са построени специални
училища в махалите, над 100 на брой, в които образователното ниво не отговаря на средните за
страната стандарти. В голяма част от тях обучението тогава се извършва по облекчена програма с
намален брой часове по общообразователните предмети и увеличен за трудово обучение, музика и
др. Тази порочна практика и отменена в началото на 90-те години, но в резултат цели поколения роми
са засегнати от нея и практически не са имали шанс да получат нормално образование. По своята
същност, това са сегрегирани училища.
В началото на новия век се правят целенасочени усилия, основно от страна на НПО, за десегрегация
на учениците от обособените ромски квартали, като част от тези училища са закрити и децата са
пренасочени в масовите училища. Все още, обаче, съществуват повече от 40 обособени училища със
100% ромски ученици в тях и съответно много ниско образователно ниво. Не са изключение случаите
на неграмотни, които са завършили задължителния по закон 8-ми клас. Същото се отнася и до част от
училищата в селата, където поради демографски проблеми, обучаемите са почти 100% роми.
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И в двата случая ниското образователно ниво се дължи на различни фактори, част от които са на
образователната система:
•

(а) Липсват подходящи методики за работа с деца-билингви, които да са въведени в системата
на образованието;

•

(б) Повечето учители нямат нужната подготовка за работа в интеркултурна среда;

•

(в) Съществуват сериозни отрицателни нагласи към ромите сред учителското съсловие и др.

Приетият през 2016 г. нов Закон за предучилищното и училищното образоание (ЗПУО) със съответните
стандарти към него, частично променя ситуацията в частта на интеркултурното образование, но не
дава решение на другите проблеми.
На този етап, може отговорно да се каже, че липсва адекватна интегрираща среда в българското
училище. Разбира се, има и положителни резултати. Не трябва да се подминава и направеното до
този момент през последните 25 години – закрити са повече от половината сегрегирани училища,
броят на ромите, завършили средно и висше образование се е увеличил няколкократно. Все още обаче
съществуват училища, които бълват неграмотни, които след това попълват редиците на безработните
и бедните. Там, където ромските деца учат със своите връстници от мнозинството, техните резултати
са много добри – почти всички продължават в гимназиален етап, а немалка част стават студенти.
За съжаление не съществува достатъчно гъвкава система и относно извозването на учениците от
гимназиалния етап от малките населени места – те могат да ползват транспорт единствено в рамките
на своята община, което често ги принуждава или да не продължат в гимназиален етап, или да учат не
това, което са си избрали, което е предпоставка за отпадане от образователната система. Родителите
и общността не са включени в образователния процес, макар че в ЗПУО изрично е записано тяхното
участие. Така се губи възможността за реално сътрудничество между институцията училище и хората,
за които то работи.

3.2.2 Политики, целеви мерки и програми
Националната стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства 2015–202075 е основният стратегически документ, който определя политиката за
образователна интеграция на деца и ученици от ромската общност. Приетият на 12.05.2015 г.
документ е продължение на образователната стратегия за интеграция на децата от малцинствата от
2004 г., актуализирана през март 2010 година. Основната разлика в стратегическите документи е
заложената цел за десегрегация и образователна интеграция извън обособените махали в
политическия документ от 2004 година76, която отпада в новия от 2015, в който се акцентира върху
социализация и достъп до качествено образование на децата от малцинствата.
Образователната стратегия от 2015 година залага на четири стратегически приоритета –
социализация, достъп до качествено образование, интеркултурно образование и съхраняване на
културната идентичност:
●

75
76

За социализация документът предвижда няколко типа интервенции – пряка работа и
информационни кампании с родители за намаляване на предразсъдъците; набиране на млади

Виж http://www.nccedi.government.bg/bg/node/87
Виж http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=396
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●

●

●

хора от ромската общност за работа с деца в риск; общински планове за поетапна десегрегация
и превенция на вторичната; координационен механизъм между заинтересованите страни.
Стратегията предвижда достъпът до качествено образование да се осигури чрез помощникучители и повишаване на квалификацията на преподавателите; допълнителни мерки за
изравняване на стартовото ниво, компенсиране на пропуски по български език и знания в
училище; насърчаване на образованието в гимназиален етап и мерки против отпадане от
училище – работа със застрашените от отпадане, механизми за пълен обхват и информационна
система за проследяване на деца в риск от отпадане.
За утвърждаване на интеркултурното образование стратегията предвижда приемане на
образователен стандарт за Гражданско, интеркултурно и здравно образование; включване на
темата в университетската подготовка на специалисти; обогатяване на учебното съдържание с
културата на различните общности; осигуряване на възможности за изучаване на културата в
училище и подкрепа на форми за изява на културните традиции и обичаи.
За съхраняване на културната идентичност на децата са предвидени улесняване на
възможностите за изучаване на майчин език; създаване на празничен календар в училищата и
различни форми на подкрепа77.

Направленията на стратегията са заложени в Националния план за действие за изпълнение на
Национална стратегия за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства78. Основните
източници за финансиране са Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
(ОП НОИР) и Центърът за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинствата
(ЦОИДУЕМ) – и двата източника осигуряват проектно финансиране. Националният бюджет е
предвиден като един от източниците за финансиране единствено при осигуряване на извънкласни
дейности по интереси, изучаване на майчин език и подкрепа на училища в малки населени места.
Дейностите по десегрегация са без осигурено финансиране и са оставени в компетенциите на
граждански организации и общини.
Националната стратегия за образователна интеграция и планът за изпълнението ѝ включват също
координационния механизъм за намаляване на отпадащите от училище, част от мерките от друга
секторна стратегия, чиито целеви групи включват и ромските деца – тази за Намаляване на дела на
преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020). Интервенциите, заложени в
тази стратегия, са по-скоро описания на образователната система такава, каквато би трябвало да бъде,
за да не допуска отпадане от училище, но не са посочени мерки, чрез които да бъдат постигнати
целите.
Координационният механизъм за намаляване на отпадащите от училище е приведен в действие от
2017 г. и МОН отчита добри резултати от работата на смесените междусекторни екипи по места за
връщане на деца в образованието през 2017 и 2018 година.
Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите (2012-2020), която е
основният документ, трасиращ политиките на държавата за социално включване на ромските
общности, включва основните приоритетни направления на Образователната стратегия за интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства. В националния план за действие са отразени всички
приоритети на Националния план за изпълнение на образователната стратегия за интеграция на
децата и учениците от малцинствата.
77
78

Виж http://www.nccedi.government.bg/bg/node/87
Пак там.
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Два са проблемите: (а) заложените източници за финансиране са основно проектни и (б) целевите
групи деца, заложени да бъдат обхванати, отново са определени в рамките на проекти, но не и на
политики. Например, в две от ключовите мерки – изравняване на входящото ниво и компенсиране на
пропуските във владеенето на български език е заложено да бъдат обхванати съответно 2500 и 5000
деца. Същевременно са предвидени и подходящи хоризонтални мерки като обхващане на децата в
задължително целодневно образование до 8 клас.
Независимо от приемствеността в стратегическите документи, ежегодното планиране на дейностите
на Министерство на образованието и науката не включва повечето от заложените мерки. В целите на
МОН за 2015 г., в приоритет „Подобряване на качеството и на ефективността на обучението“ са
заложени единствено мерки за изравняване на образователното ниво в предучилищна възраст,
компенсиране на образователните пропуски в основно и прогимназиално образование с обхванати
общо 7500 деца, независимо от техния етнически произход. В приоритет 3 „Утвърждаване на
равнопоставеността, социалното сближаване и гражданско участие” е предвиден пилотен проект за
ранна система за превенция на отпадането от училище в два региона – Северозападен и Югоизточен
в изпълнение на Стратегията за превенция на отпадането от училище. Следващите предвидени
дейности са финансиране на 15 проекта от ЦОИДУЕМ за работа с родители на деца от малцинствата за
превенция на отпадането от училище. Заложено е да бъдат обхванати 1000 родители и 600 деца. В
плана за работа през 2015 г. са заложени дейности по проект BG 06 Деца и младежи в риск, компонент
2 „Деца в риск” и компонент 4 „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”, които
предвиждат дейности за подготовка на деца 3-6 години за овладяване на български език и дейности
за интеграцията им. В програмата не са заложени очакван брой деца, които да бъдат обхванати. В
плана са предвидени и още 20 проекта, финансирани от ЦОИДУЕМ, обхващи 1087 деца в дейности за
приобщаването им в масови училища.
През 2016 г. отново мерките, които МОН залага в изпълнение на стратегията за образователна
интеграция са дейности за наваксване на образователното ниво на ученици в начален и
прогимназиален етап, насочени към 6000 деца (приоритет 2.5. Осигуряване на допълнителни
възможни за подкрепа на ученици с изявени дарби и на ученици, които срещат затруднения с учебния
материал). Продължава изпълнението на пилотните проекти за превенция на отпадането от училище;
за работа с родители за превенция на отпадането от училище и по компонент 2 „Деца в риск”.
Заложена е още една конкурсна процедура за равен достъп до качествено образование на децата и
учениците от етническите малцинства. В плана за работа са предвидени също дейности за обхващане
в детски градини и социализация на деца, търсещи закрила и на деца от етническите малцинства.
Предвидено е в мерките да бъдат обхванати до 6000 деца в детски градини и предучилищна възраст.
Приет е и координационен механизъм за проследяване на интеграцията.
През 2017 г. в приоритет 2 ”Качествено и ефективно образование” няма предвидени мерки за
образователна интеграция на децата от етническите малцинства. Стратегическа цел 3 „Утвърждаване
на равнопоставеността, социалното сближаване и гражданското участие” предвижда финансиране на
24 проекта за дейности за социализация на деца от малцинствата и на 16 проекта по приоритет 3 на
образователната стратегия – Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата.
Отчетени дейности и резултати. Въпреки че оперативните планове на Министерство на образованието
предвиждат изключително малко таргетирани мерки за интеграция на деца от малцинствата, на
проектен принцип и с обхващане малък брой крайни потребители, годишните отчети за изпълнение
на Националната стратегия за интегриране на ромите отчитат множество интервенции, най-вече
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хоризонтални политики, обхващащи всички деца, независимо от социалния им статус и етнически
произход. Основните мерки за образователна интеграция, които са отчетени са:
•

Запазване на средищните и защитени училища за осигуряване на достъп до образование.

•

Осигуряване на безплатен транспорт и/или общежитие в средищно училище за осигуряване на
достъп до образование на ученици до 16 години от малки населени места.

•

Осигуряване на целодневна организация на обучението от І до V клас.

•

Национална програма „Грижа за всеки ученик“ за осигуряване на допълнителни занимания за
компенсиране на образователни пропуски в подготвителни групи, начално и прогимназиално
образование. През 2014-2015 година в програмата са обхванати 275 детски градини и училища
и 3 603 деца от подготвителни групи; 255 училища и 4501 ученика в начален етап и 355 училища
с 5 364 ученика в прогимназиален етап.

•

Национална програма „Успех“, финансираща допълнителни извънкласни занимания за
учениците с цел осмисляне на свободното им време. През 2014-2015 г. в програмата са
участвали 1252 училища.

Отчетени целеви дейности през 2015 г. са финансираните проекти от ЦОИДУЕМ. В отчета за 2015 г. са
включени финансирани проекти за периода 2013 – 2015 година в три направления:
•

Работа с родители, обхванати 1888 родители 31 финансирани проекта;

•

Съхраняване и развитие на културната идентичност чрез обучение в толерантност –
финансирани 68 проекта, по които са създадени 80 клуба по интереси и са проведени 47
празника;

•

Гарантиране на правото на равен достъп до качествено образование включително чрез
интеграция в детските градини и училища с финансирани 69 проекта. Не са отчетени резултати
в годишния доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите за 2015
година.

В годишния доклад за 2016 година за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на
ромите (2012-2020) са отчетени същите хоризонтални интервенции, както през предходната година.
Разликата е, че през 2016 г. е осигурено целодневно обучение за учениците до 6-ти клас.
Таргетираните мерки за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
са отчетени чрез финансиране на проекти по следните конкурсни процедури за периода 2015-2018
година:
•

BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в
неравностойно положение“, продължителност 2015 – 2018 г.;

•

BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства
и/или търсещи или получили международна закрила“, продължителност 2015 – 2018 г.

•

BG05M2OP001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“, продължителност 2016 – 2018 г.

•

"Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование", продължителност 2016 – 2019;

•

BG05M2OP001-3.003 „Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на
подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучениефаза 1“, продължителност 2015 – 2017 г.;
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•

КП 33.14-2015 г., на ЦОИДУЕМ, по приоритет 3 „Ефективна работа с родителите на децата и
учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване
броя на безпричинните отсъствия.

•

BU222 „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование”.

Националната програма „С грижа за всеки ученик“ е насочена към училища с висок процент ученици,
получили слаби или незадоволителни оценки по базови общообразователни предмети като крайни
годишни оценки или при външно оценяване. Училищата се определят от съответните РОУ, след анализ
на успеха в съответната област. През различните години броят на обхванатите деца и ученици варира,
но в рамките на няколко процента, като се наблюдава възходяща тенденция през всяка от следващите
години. Програмата включва също и деца в предучилищна възраст, чийто майчин език не е
българският „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”. Тук също е
налице увеличаване на броя на децата и институциите, включени в програмата през всяка последваща
година. В програмата „Грижа за всеки ученик“ през 2016 г. са обхванати 11 858 ученика от
предучилищно, начално и прогимназиално образование.

3.3 Политики и програми за заетост и ромите
3.3.1 Обективни проблеми и предизвикателства пред достъпа на ромите до заетост
През последните години в страната се наблюдава подобряване на икономическия климат. Ръстът на
брутния вътрешен продукт расте с устойчиви темпове, износът на стоки се увеличава, а безработицата
достига най-ниски нива от повече от 10 години. На този фон работодателските организации заявяват,
че изпитват липса на работници в различни сфери от индустрията и услугите, което се отразява и на
увеличаването на инвестициите. Правят се постъпки за внос на работници от Молдова, Украйна и от
Далечния изток.
В същото време, според синдикатите, в страната съществува човешки потенциал, който не е
оползотворен. Ниските заплати и прекалено високите изисквания за квалификация за длъжности,
които могат да бъдат изпълнявани след няколкодневен инстуктаж, са основните причини за липсата
на желиние и възможности за реализацията на трудовия пазар на мнозина, твърдят те. Според бившия
министър на труда и социалната политика и настоящ директор на Балкански институт по труда и
социалната политика Иван Нейков, в страната има около половин милион души, които, с целенасочени
усилия могат да навлязат в индустрията и сферата на услугите. Това твърдение, базирано на проучване,
направено от Балканския институт през втората половина на 2018 г., е изказано в национален ефир в
последния ден на 2018 година.
Необходимо е да се обединят действията на държавните институции, работодателите и социалните
партньори, за да се промени нормативната уредба, която не отговаря на съвременните условия. Не на
последно място, е необходимо да се търсят начини на въздействие вътре в общностите за промяна на
отношението към полагането на труд, обвързан с трудовото законодателство и за излизане от сивата
зона на икономическите дейности. Последното е особено актуално за ромските общности, сред които
работата на парче или без трудови договори е масова практика, защото от една страна,
работодателите презпочитат да наемат роми временно, изхождайки от предразсъдъка, че те не са
постоянни в своята мотивация, а от друга – самите роми често предпочитат този вид
взиаимоотношения, без да си дават сметка, че по този начин излизат от системата на социалното и
здравното осигуряване.
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В това отношение българските институции могат да вземат ноу-хау от страните, в които има много
български роми - трудови мигранти, които работят с договори, включително в производствени
предприятия на големи индустриални фирми. Цитираното по-горе проучване на трудовите миграции
показва, че ромите се адаптират лесно към условията на труд, дори такива, каквито са считани за
безнадеждни тук, работят в чужбина. Самите мигранти обясняват, защо това става възможно – липсата
на усещане за дискриминация, „знаеш за какво работиш, какво получаваш и какво ще загубиш, ако
отсъстваш или се помайваш“.79 В същото време, за разлика от България, там се разчита на бързите
практически курсове за умения в работата, в рамките на няколко дни, до седмица. Така работниците
усвояват за кратко време необходимия минимум операции и веднага започват да работят и да
печелят. У нас стандартните изисквания за курс включват често хорариум, колкото за бакалавърско
образование – например, за зидаро-мазач се предвиждат 600 часа. Практиката е, че тези часове се
намаляват като за част от професия, но трудно допринасят за осигуряване на работно място на човека
след неколкомесечно обучение, а и излизат скъпо на работодателя, ако той реши да ги обучава за
сметка на фирмата.
Въведената система за валидиране на професионалните умения също е съпроводена с такова огромно
количество документация и нормативни пречки, че често е по-лесно да се изкара частичен
квалификационен курс.
Паралелно с всичко казано до тук, съществуващата нагласа сред макробществото, от което са
основната част от работодателите, че ромите са мързеливи и непостоянни работници, също затваря
кръга на трудностите, както пред безработните при намиране на постоянна и законна работа, така и
пред работодателите за осигуряване на необходимата работна ръка за функциониране и разширяване
на производството / дейността на фирмата.

3.3.2 Секторни стратегии в заетостта
Основната цел в раздел Заетост на Националната стратегия на Република България за интеграция на
ромите (2012-2020) е да се подобри достъпа на ромите до пазара на труда и да се повиши дела на
заетите сред тях. Основните заложени цели, чрез които да се постигне интеграция на пазара на труда,
са осигуряване на достъп до пазара на труда и до форми на самостоятелна заетост; на квалификация
и преквалификация в съответствие с професии, търсени на пазара за безработни и заети роми.
Следващият тип интервенции са свързани с обучение и квалификация в ключови компетенции на
безработни; насърчаване на трудовото медиаторство за активиране на неактивните и въвеждане на
правни и икономически механизми за наемане на роми чрез корпоративна социална отговорност и
субсидирана заетост. Сред интервенциите са и създаване на зелени работни места и насърчаване на
предприемачеството.
Всички цели от Националната стратегия са транспонирани в Националния план за действие за
изпълнението ѝ. По повечето цели обаче е предвидена само една мярка, а по повечето мерки няма
заложени преки резултати и очакван брой бенефициенти. По първата цел осигуряване на достъп до
пазара на труда и до форми на самостоятелна заетост, квалификация и преквалификация е заложено
да бъдат обхванати общо 3000 човека до 2020 г. в обучения за придобиване на професионална
квалификация или ключови компетентности. Във втората цел насърчаване на заетостта на безработни
е предвидена законодателната възможност по Закона за насърчаване на заетостта да се отпуска
еднократна сума на безработни, които желаят да започнат собствен бизнес. Не е дадена целева
79

Лицата на ромската миграция в ЕС. Изследване на Центъра за либерални стратегии, НПО Линкс и фондация
С.Е.Г.А. http://roma-migration.info/49/page.html
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стойност за периода на изпълнение на плана за действие, заложена е стойност само за 2016 г. – 10
души. Същата мярка е предвидена и по следващата цел насърчаване на предприемачеството, отново
без да са заложени целеви стойности до 2020 г., а за 2016 г. са заложени 25 човека. За 2015 г.
отчетеният резултат е 1 човек.
Следващите цели, насочени към механизми за наемане на роми и насърчаване на социалния диалог
имат предвидени по една мярка за организиране на срещи и кампании на местно ниво. За изпълнение
на цел 6: Механизми за насърчаване на работодателите да наемат безработни са предвидени две
мерки – включване на ромите в програми, мерки и проекти за заетост, част от Годишния план за
насърчаване на заетостта, и други проекти и програми. Заложената цел е да бъдат обхванати 60 000
човека за 5 години. Втората мярка е включването им схема, финансирана от Европейския социален
фонд „Подкрепа за заетост“, без да са дадени конкретни резултати. За активиране на неактивни лица
са предвидени следните мерки: (1) повишаване на качеството на услугите на Агенцията по заетостта
(АЗ) чрез осигуряване на трудови медиатори и чрез работа с неактивни лица. Няма заложени цели до
колко клиента ще бъдат насочени мерките. Дадени са резултати за 2016 г. - 174 810 човека, за които
не е посочено дали е осигурена заетост, говорено е с тях или по някакъв начин са били обхванати в
услуги.
Предвидено е проектно финансиране през Европейския социален фонд (2) Мотивиране за активно
поведение на пазара на труда. В мярката е заложено да бъдат обхванати 18 000 човека за 5 години,
които да бъдат мотивирани за търсене на работа.; (3) Професионално ориентиране, като в мярката е
заложено да бъдат обхванати 18 000 човека за периода 2015 – 2020 година. За последната предвидена
цел – насърчаване на заетостта чрез разкриване на зелени работни места е предвидена обща мярка
от Закона за насърчаване на заетостта – едногодишна подкрепа на работодатели, наели безработен
или изтърпял наказание „лишаване от свобода“. Няма заложени целеви резултати.
В актуализираната Стратегия по заетостта на Република България (2013-2020) няма препратка към
Стратегията за интеграция на ромите. Безработните от ромските общности са изведени като уязвима
целева група заедно с младежите, лицата с увреждания и безработните над 55 години в задача 3.2.2.
Активиране на безработни от уязвимите групи. Не са посочени конкретни мерки, насочени към тях, за
разлика от останалите целеви групи, за които има изведени интервенции. Сред предвидените общи
политики към уязвимите групи са осигуряване на субсидирана заетост; валидиране на компетенции и
неформални знания при липса на завършено образование; индивидуални услуги за мотивация за
активно поведение; индивидуални услуги и от социални педагози за неактивни младежи. Част от тези
мерки са включени и в целите на Стратегията за интеграция.
Националната стратегия за борба с бедността 2020 изтъква зависимостта между бедността, ниското
образование и достъпа до труда на пазара на труда. Подчертава също и обвързаността на подкрепата
чрез социални услуги, достъп до здравеопазване и финансови услуги за излизане от цикъла на
социално изключване. Същевременно, мерките заложени в целите на стратегията – активно
включване на пазара на труда и достъп до качествено образование повтарят секторните мерки от
целевите стратегии за Образователна интеграция и Насърчаване на заетостта, представени по-горе.

3.3.3 Мерки и програми за достъп до заетост
Националният план за действие по заетостта през 2015 г. включва ромите като част от уязвимите
целеви групи, като към всяка целева група се предвиждат мерки, съобразени със спецификата на
нуждите. В плана са изброени всички мерки, предвидени в Националния план за действие за
стратегията за интеграция на ромите. Заложени са следните конкретни мерки:

Project co-funded by the European Union

Page 55 of 63

Integrated Innovative Systems for Roma Education and Labour Inclusion
●
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(1) Националната програма „Активиране на неактивни лица”, чрез която се назначават трудови
медиатори в изпълнение на заложените мерки за индивидуален подход при мотивиране за
активно поведение на пазара на труда;
(2) Национална програма за „Обучение и заетост на продължително безработни лица”;
(3) Мерки по ОП РЧР;
(4) „Подкрепа за заетост”, отново финансирана чрез Европейския социален фонд.

В Приложение 1 Фишове на програмите, проектите и мерките с финансиране от държавния бюджет
към плана за действие през 2015 г. ромите са посочени като целева група единствено в национална
програма „Активиране на неактивни лица“, която осигурява ромски медиатори и индивидуална работа
за мотивация.
В националния план за действие по заетостта през 2016 г. ромите са посочени като целева група сред
тази на трайно безработните и на безработните с ниска или нетърсена на пазара трудова
квалификация, с недостиг на ключови компетентности или ниско образование. Като конкретни мерки
продължават да бъдат предвиждани работата на трудовите медиатори по програма „Активиране на
неактивни“ и организацията на ромски трудови борси. Конкретни дейности по останалите мерки –
повишаване на квалификацията, на ключови компетентности или включване в източници на заетост не
са предвидени.
Анализът на Приложение 1 Фишове на програмите, проектите и мерките с финансиране от държавния
бюджет към Плана за действие по заетостта през 2016 г. показва, че ромите са включени като целева
група към всички проектно базирани интервенции на Агенцията по заетостта. Това са инструментите
за насърчаване на заетост сред младежите и безработните над 50 години и програми, осигуряващи
обучения за ключови компетентности и субсидирана заетост. В заложените интервенции не са
предвидени конкретни резултати, включващи ромската общност. Ромите са изключени и от мерките,
насочени към работодатели, целящи да насърчат наемането на лица в неравностойно положение.
Националният план за действие по заетостта за 2017 г. продължава заложените интервенции от
предходните 3 години. Като целеви групи са включени трайно безработните и тези с ниска или
неподходяща за пазара на труда квалификация. Отново като таргетирани мерки са посочени ромските
медиатори и инвидидуалният подход на работа, който прилагат и при организирането на ромски
трудови борси.
В Приложение 1 Фишове на програмите, проектите и мерките с финансиране от държавния бюджет
към Националния план по заетостта за 2017 г., ромите са предвидени като отделна целева група
единствено в програма „Активиране на неактивни лица“, която осигурява трудовите медиатори за
работа с тях. В останалите хоризонтални мерки за тази година те не с изрично споменати, въпреки че
министерството продължава създаването на възможности за допълнителна квалификация на
безработни и осигуряване на субсидирана заетост за тях.
Пример за ефективно сътрудничество между АЗ и АСП са създадените 73 Центъра за заетост и
социално подпомагане, в които работят съвместно експерти по социално подпомагане и заетост
пpĸдecтoвят нo гpажданите ycлyги като консултиране, информиране и ориентация на принципа „на
една гише”. Така се улеснява достъпът на хора, получаващи социални помощи до услуги за заетост и
социално включване и се намалява периодът на получаване на социални помощи. В резултат на
предоставените интегрирани услуги само за периода от началото на 2018 г. до септември са сключени
споразумения с 11808 души, повечето от които са с основно, начално и по-ниско образование. Около
2300 от тях са започнали работа.
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4

Заключения и препоръки

4.1 Основни изводи и заключения
4.1.1 За ситуацията в обособените ромски общности
Актуални тенденции в развитието на общностите - има ли подобрение?
През последните няколко години, наред със стабилното икономическо развитие на страната, се
отбелязва и относително подобрение на социално-икономическия статус на ромите. Освен чрез
включване в различните сфери на развиващата се българска икономика, съществена част от
икономическия прогрес на ромите се дължи и на трудовата миграция, основно в страните от ЕС. В
някои градове, особено в средните и малките, част от ромите започват да излизат от обособените
квартали и да купуват имоти сред мнозинството. Такива са преди всичко хора, работещи в чужбина,
които така реализират своите спестявания, но вече е трайна тенденция това да правят и роми,
работещи в България.
Макар че този процес засега е сравнително слаб, при всички случаи той ще продължи да се развива
поради две причини: Първо, онези роми, които са живели или продължават да живеят в чужбина, не
искат да се връщат в обособените квартали с лоша инфраструктура, пренаселеност, дрога и
престъпност. Същото важи и за онези, които имат стабилни доходи и искат децата им да растат в друга,
по-безопасна среда. И второ, в тези градове част от българите се изнасят към по-големите градове или
извън страната, като по този начин се отваря сравнително евтин пазар за недвижима собственост. В
самите квартали също се отбелязва сериозно строителство на нови къщи или ремонти на стари.
В същото време част от ромите в изолираните квартали продължават да пропадат по спиралата на
маргинализацията. Една част са трайно безработни и без каквото и да е квалификация, като в същото
време са обезкуражени и не търсят работа. Живеят в крайна бедност и в много лоши битови условия.
„Ножицата” между тях и останалата част от местната общност непрекъснато се увеличава. Съответно
и изолацията става двойна – от своите и от мнозинството. Друга част се самоизолира по собствено
желание. Това са близките на работещите в чужбина, които получават средства от тях и единственото
им занимание е да изразходват парите на своите роднини. Те постепенно достигат до пълна
деквалификация, а някои никога не са били на работа. Живеят паразитен живот и не са приети от
своите съкварталци.
Фактори, които затрудняват включването сред обособените ромски общности в образованието и
заетостта:
•

Основните фактори произтичат от затвореността на общностите, която се отразява върху
всички сфери на живота и поведението на семействата, индивидите. Изолацията обуславя
устойчивото придържане към социални норми от домодерни традиционни семейни модели,
включително детските бракове и ранните раждания, вътрешно-семейната властова йерархия,
зависимостта от общественото мнение в махалата. Изолацията директно влияе върху:
o

поведенческите модели, зависими от социалните норми и общественото мнение в
квартала;

o

ниската самооценка на възможностите;
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o

мотивацията за промяна на децата и младите хора.

•

При другите маргинализирани групи, семейства и индивиди, които са извън обособените
общности и са пръснати в селата и градовете, такъв фактор липсва – изолацията е на ниво
семейство спрямо макрообществото, а не на ниво общност.

•

Наслагване на комплексни рискове поради бедността и социалното изключване на
обособените етнически общности – те влияят върху всеки отделен риск по отношение на
изключването от образование или заетост – като многократно го засилват и съответно поставят
решаването му в зависимост от други рискове и обстоятелства в живота на семейството.

Бедността предопределя приоритетите за оцеляване на семейството с ограничени ресурси за
издръжка и отглеждане на децата за сметка на потребностите за образование, развитие на техните
способности и бъдеща реализация – в една или друга степен родителите ги разбират като важни, но
не успяват да намерят възможности, за да ги реализират.
Тези и други фактори отличават интервенциите за потребители от социално изключени семейства от
подкрепата към целеви групи в условно наречена „стандартна“ ситуация от семейства, които не са
подложени на постоянния натиск от затвореността на общностната среда. Практиката показва, че под
този натиск рискът за връщане в изходно положение е голям.

4.1.2 За интервенциите – политики, налични мерки, програми и проекти
Съществуват достатъчен брой национални секторни стратегически документи за интеграция на
ромите. Те са включени и във всички хоризонтални мерки, насочени към подобряване на
образователното ниво, здравеопазването, социалните услуги и заетостта. Това дава възможност,
когато се отчита изпълнението на мерките по ромска интеграция, всички средства по хоризонталните
мерки да бъдат включвани там. По този начин се получават огромни суми, които реално не са само за
ромите, но се приписват към мерките за ромска интеграция и съответно се изкривяват данните за
оценка на ефективността на постигнатото. Така например, средствата за извозването на учениците до
средищните училища са включени като средства за образователна интеграция на ромите, макар че се
отнася за всички деца в страната, живеещи в малките населени места, където няма училище. Изнесени
в публичното пространство, отчетите с такива суми провокират негативни реакции в българската
общественост и тя допълнително се настройва срещу ромите.
Анализът на заинтересованите страни показва известни трудности и недостатъчен синхрон във
взаимодействието между държавните институции в различните сектори: между системите в
образованието и заетостта, между образованието и социалната подкрепа, между социалните услуги,
образованието и здравеопазването, които се проявяват при необходимост от съвместни действия по
всякакви политики, включително интеграцията на ромите.
Ниво на изпълнение на целевите стратегии към ромите
Според докладите и отчетите на ресорните министерства, както и Годишните мониторингови доклади
на НССЕИВ, всички институции изпълняват своите задължения, описани в стратегиите и плановете за
действие. Както е отбелязано по-горе, в плановете са включени предимно мерки, които не се отнасят
само до ромите. Като цяло липсват независими мониторингови анализи от страна на НПО или ако има,
то те са спорадични.
Докладите на ЕС се позовават на това, което е подала държавната администрация. Затова, когато се
гледа нивото на интеграция в сравнение с изразходваните средства, резултатите не са
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обнадеждаващи. Институциите се въздържат от точен анализ на действителните суми, разходвани
пряко в обособените ромски общности. Планирането стъпва на най-общи данни без предварителна
задълбочена оценка на нуждите, местните специфики на ситуацията и целевите групи. Липсва
обобщаващ анализ на подходите и начина на работа при интервенциите – как са избрани и доколко те
са били релевантни, липсват оценки доколко е постигната ефективността и ефикасността след
изпълнението на дадена мярка, за да може да бъде коригирана при следващата стъпка. Изпълнението
на мерките задължително е съпроводено с големи бюрократични спънки и изисквания, които често
демотивират бенефициентите и те се отказват да ги изпълняват. Тези изводи са споделени и от
представители на НПО, и от бизнеса, а често и от представители на местните власти.
Фактори, влияещи върху политиките за интеграция на ромите
Факторите, които оказват влияние върху вземането на политическите решения и ралната ангажираност
на институциите за изпълнението им и реалните резултати, най-общо могат да се групират в три
основни направления:
Вътрешните фактори се предопределят от:
•

(1) Вътрешнополитическата ситуация в страната – каква конфигурация управлява в момента и
какви ангажименти е поела в това направление. През последните две години например,
структурите, които трябва да координират интеграцията на ромите не работят, защото в
управляващата коалиция са включени националистически партии, които са настроени
отрицателно към ромите.

•

(2) Ограничените средства за интеграционни мерки към ромите. Принцип на работата на
институциите е да не се отделят целеви средства от държавния бюджет за преодоляване на
неравенствата между ромите и макрообществото, а да се разчита на финансиране извън
бюджета, идващо отвън – ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцарския
финансов механизъм за сътрудничество. Този подход налага сериозни бюджетни ограничения
при изпълнението на секторните стратегии и води до тяхното фактическо неизпълнение.

•

(3) Ниския институционален капацитет за планиране и изпълнение на мерките и дейностите в
тази специфична област също оказва сериозно влияние за недобрите резултати.

•

(4) Практическото изолиране на гражданския сектор от реализацията на интеграционните
мерки. Спорадичното, често формално включване на граждански организации, работещи с
роми, също не допринася за ефективността на прилаганите мерки. Там, където обаче
съществува реално партньорство между НПО и институциите, се постигат резултати на много
по-високо ниво.

Влиянието на общественото мнение. Отрицателните нагласи към ромите от страна на
макрообществото пряко кореспондира с вътрешните фактори. И политиците и експертите в
различните сектори са част от обществото. Те носят в себе си дискриминационни нагласи, което пряко
влияе на вземането на решения и изпълнението им.
Външни на институциите, работещи в отделните приоритети. Това са решенията на ЕС за интеграция
на ромите и други международни институции като Световна банка и др. Така България се включи в
инициативата Десетилетие на ромското включване, която макар и с ефект, значително по-малък от
очаквания, допринесе за реални интеграционни стъпки, особено в сферата на образованието. Същото
се отнася и за разработването на Националната стратегия, приета от Народното събрание, което беше
прецедент в ЕС, благодарение основно на сериозното застъпничество на гражданските организации,
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работещи за ромската интеграция и доброто им сътрудничество с централните власти. На НПО се
дължат и предходните национални програми за интеграция, първата от които беше приета през април
1999 година.

4.2 Препоръки
4.2.1 Общи препоръки към подходите за интеграция на обособени общности
Заключенията от анализа водят към общи препоръки към подходите за социално включване на
ромските общности и интервенциите за общностно развитие, включително към интегрирането в
образованието и на пазара на труда. Общите препоръки могат да бъда групирани както следва:
✓ Интегриран подход, фокусиран върху семейството/общността: Интегрираният подход
следва да се реализира с фокус на ниво семейство, ниво общност, върху които се интегрира
структурирана подкрепа в основните сфери на рискове/идентифицирани нужди в семейството.
Интегрираната подкрепа стъпва на оценка на комплексните рискове, произтичащи от
социалната изолация на семейството и общността с планиране/изпълнение на конкретни
дейности за подкрепа на членовете на семейството / общността с различна степен на
интензивност и насоченост. „Механичният“ подход на събиране на изолирани секторни
програми върху целеви групи една територия не е достатъчен за постигане на интегриран
комплексен ефект върху най-рисковите членове на семейството. Същностната разлика е в
посоката на достъпа до програмите (от целевите потребители към програмите или от
програмите към потребителите) и в синхронизирането на интервенциите. При интегрирания
подход, фокусиран върху семейството, се оценяват нуждите на семейството като цяло, и на
отделните членове, след което се търси синхронизирана комплексна подкрепа за тези нужди.
А при „механичния“ подход отделните секторни програми „си търсят“ потребителите по
избрани критерии, които по случайност могат да се окажат от едно и също семейство, но без
синхронизирана подкрепа по различните рискове и най-често получавана в различно време.
✓ Общностен подход: Необходими са дейности за преодоляване на социалната изключеност и
затвореност в цялата общност, която да спомогне за преодоляване на въздействието на
изолацията върху отделните семейства и индивиди. Наред с преките мерки е необходима
продължителна общностна работа за промяна на нагласите и мотивацията за развитие вътре в
затворената общност.
✓ Планиране на интервенциите с познаване и разбиране на нагласите и представите в
обособените общности – съобразени с тяхното многообразие и вътрешна стратификация:
o При планирането на мерките не е достатъчна констатацията, че в училището липсва
приобщаваща среда за децата от малцинствата, а е важно да са разбере какви са
допирните точки и различията в представите за тази приобщаваща среда и очакванията
на ромското дете и родителите, общността, учителите, образователните експерти.
o От перспективата на ромите е важно да се разберат техните представи за бъдещето и
различните мотивации за личностна реализация. От перспективата на институциите е
важно да се разбере доколко мерките за ромска интеграция са приети или натрапени
отвън, доколко и дали те виждат обществения интерес в желаните резултати.
✓ Участие на ромските общности в интервенциите: Без участието на ромските общности в
целия процес няма да има промяна. Участието е на всички нива на интервенцията в полза на:
o Мобилизиране на вътрешния потенциал на общностите за промяна
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o

Изграждане на подкрепа вътре в общността за излизане от социалната изолация.
Неформално допитване до общността за внимателен избор на неформалното
лидерство в махалата, което да бъде привлечено в общностната работа за промяна на
нагласите. Включването на лидери, които са познати на неромите, но не са припознати
като авторитети от общността ще предизвика обратен ефект и недоверие към мерките.
✓ Дългосрочност на интервенциите за преодоляване на социалната изолация:
Продължителната подкрепа е задължителна за постигане на резултати в обособените
общности и особено в зоните на крайна маргинализация. (Както е известно от опита в
общностното развитие, е възможно да се извади човека от гетото, но е нужно дълго време, за
да се извади гетото от човека.)
Тези подходи следва да се прилагат комплексно, а не изолирано. Те са свързани и взаимно се допълват
с фокус изличане от социалната изолация на обообените общности като ключова предпоставка за
устойчиво решаване на отделните проблеми.

4.2.2 Необходими интервенции за интегриране на ромите и маргинализираните групи
в образованието и заетостта
Преодоляването на комплексното въздействие на фактора затвореност/изолация на общностите върху
възможностите за интеграция в образованието и заетостта изисква комплексни интервенции,
разработени през фокуса на ромската перспектива, ромската гледна точка.
Необходими са иновативни системи и модели за решения, в които да бъдат интегрирани
хоризонтални мерки с дългосрочни интервенции за общностно развитие на затворените ромски
общности и маргинализирани групи, като се промотират комплексни подходи, базирани на
общностното развитие, вместо единични секторни решения.
Ключови проблеми, бариери и предизвикателства, които да бъдат адресирани
•

Един от основните проблеми пред образованието в затворените общности е слабата
мотивация на семействата от маргинализираните прослойки, липсата на хоризонт/визия за
своето и на децата им бъдеще. Те формират ниското образователно равнище в обособените
училища, дължащо се също и на слабата мотивация на учителите да търсят атрактивни и
адекватни форми за подобряване на ситуацията. Децата на мотивираните семейства биват
премествани в масовите училища и така нивото на махленските пада още повече. Критично
ниското образователно ниво в обособените училища не дава възможност да се търси връзката
образование-заетост. Завършващите тези училища биха могли да бъдат насочвани към
професии, които изискват механично повтарящи се действия, като се подпомагат от наставник,
по възможност от общността.

•

Мотивирането на семействата може да се случи, ако към тях се насочат усилията на местни
авторитети или НПО с добро образование и трудова реализация, които съвместно с
училищните власти за използват метода на „тоягата и моркова”. Да включват родителите в
трудови мерки, при положение, че децата им посещават училище и показват добри резултати.

•

В самите училища да се търсят възможности за разчупване на консервативния модел на
преподаване, като се включват алтернативни форми за мотивация, консултирани с местните
авторитети и родителите.
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•

Съвместно местните общности и институциите да намерят ефективни подходи за
преодоляване на изолацията на маргинализираните прослойки/семейства вътре в самите
общности, което е първа стъпка към приобщаването им.
o

В сферата на образованието например, съвместни дейности с родители от различните
прослойки и учители, чрез които се подпомага училището. Включване на учениците в
съвместни дейности, заедно с родителите и др.

o

В заетостта – роми с добро образование и квалификация да станат ментори/гаранти на
хоза от маргинализирани семейства.

Добри практики и натрупан опит
Въпреки че не са изрично описани в доклада (с цел поне относителна краткост на текста), по време на
проучването са установени добри практики и ценни научени уроци, върху който може да се надгражда.
Повечето от тях предлагат добър опит, натрупан при решаването на конкретни проблеми/
предизвикателства, но техните дейности и въздействие срещат ограничения по различни причини и
фактори, например като: недостатъчните финансови ресурси; краткото време на функциониране;
ограниченията в обхвата на целевите групи по вид риск, възраст и т.н.; недостатъчните възможности
за мобилна работа на място в общностите
Други са ефективни практики, но с по-тясно ограничен обхват на дейността, насочени в строго
фиксирани цели и поле за действие (каквито например са различните видове медиатори). Те също
могат да бъдат инкорпорирани в дизайна на комплексни структурирани интервенции с разширен
обхват и мащаб на целите.
Най-подходящите добри практики за разработване на интегрирани модели за подкрепа на
включването на ромите и маргинализираните групи в образованието и заетостта са в областта на:
•

Развитие на ромската общност: Опитът на ромски и про-ромски НПО в България за иницииране
и изпълнение на проекти за развитие на общността, улесняване на общността и овластяване на
ромите.

•

Междусекторни услуги: Опит в развитието на междусекторни услуги, като социално-здравни
(като Семейно-консултативните центрове), здравно-социални центрове, заетост и социална
подкрепа (като центровете за заетост и социална подкрепа на АЗ и АСП).

•

Образователна интеграция: Опит в проекти и дейности за образователна интеграция на децата
от ромската общност и другите етнически общности в сходна ситуация, работа в интеркултурна
среда, включване на родителите, глобално и гражданско образование.

•

Медиация между ромските общности и институции: Медиацията се предоставя в различни
сектори от ромски представители, като здравни медиатори, трудови посредници, помощник
учители и/или училищни медиатори, общностни фасилитатори.

•

Интегрирани програми: Опит, който се изгражда в момента при изпълнението на (1) Програма
ЗОВ, финансирана от Швейцарския ромски фонд за интегрирана подкрепа в здравеопазването
и образованието; (2) Интегрираната процедура за уязвими групи, която предстои да стартира с
мерки в образованието и заетостта.

Такива програми и услуги предлагат ценен опит, в който обаче е наложително „да се добави“
липсващият компонент - подкрепата за развитие на ромската общност, мобилизиране на участието и
потенциала на общността за промяна и преодоляване на бариерите на социалната изолация. Опитът,
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придобит от държавните и местните институции, НПО и други заинтересовани страни, предоставя
значителни възможности за надграждане на добри практики, върху които да се стъпи при
разработването на стратегията за интервенция на бъдещия главен проект.

4.2.3 Партньорства, междусекторно сътрудничество, взаимодействие с НПО
Основните заинтересовани страни за от страна на образователните институции са МОН, със своите
областни структури, РУО, общините и съответните училища в тях, както обособени, така и в малките
населени места с по едно училище, а също и масовите училища, включително професионалните
гимназии. От страна на заетостта са АЗ, със своите местни структури, Центровете за заетост и социално
подпомагане, и общините. Сътрудничеството до този момент между тях при изпълнение на целеви
мерки за приобщаване на ромите е минимално – всеки изпълнява своята част от дейности, без да е
наясно с това, което прави другия, макар че връзката между образованието и трудовата реализация е
очевидна.
Опитът сочи също, че там, където институциите си партнират с местни НПО, работещи с общността или
включват в работата си представители на общността – трудови и образователни медиатори,
резултатите са значително по-добри. Затова е необходимо да се търсят пресечните точки между тези
три субекта – образователни институции, такива по заетостта и различни по форма представителства
на общността, за да се постигне максимален ефект.
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