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РЕЗЮМЕ

Настоящият доклад представя примери за добри 
практики – решения на съдебни и други органи по дела за 
дискриминация срещу роми, както и дейности, насочени 
към премахване на системната дискриминация срещу ро-
мите. Неговата цел е да насочи усилията на националните 
и европейските институции към разрешаване на тези про-
блеми, като покаже работещи подходи и модели за преодо-
ляване на съществуващите пречки пред интеграцията на 
ромите в сферата на образованието, заетостта, жилища-
та и здравеопазването. Тези практики съответстват на 
предписанията и очакванията на европейските партньори 
на България за противодействие на системната дискрими-
нация срещу ромите.

Същевременно описаните добри практики показват 
неефективността на държавната политика, доколкото 
в повечето случаи те са изолирани дейности на неправи-
телствени организации със сътрудничеството на мест-
ни власти и други местни институции, финансирани от 
външни донори. Някои от добрите практики в този доклад 
представляват дейности, които са залегнали в държавни-
те стратегии за интеграция на ромите, като например 
дейностите за десегрегация на образованието, за регулация 
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на ромските квартали и узаконяване на домовете на роми 
и дейностите за осигуряване на достъп до здравеопазване 
на жени и деца. Въпреки че държавата се е ангажирала с ре-
шаването на тези проблеми още от 1999 г., към момента 
не са предприети целенасочени действия за провеждане на 
политика в тази насока. 

Докладът също така илюстрира причините за лип-
сата на видими резултати в интеграцията на ромите. 
Влошената обществена среда, в която доминира безнака-
заното подбуждане към дискриминация и насилие срещу 
ромите, включително в публичното говорене на политици 
и държавни служители, затвърждава системната дискри-
минация срещу ромите. В тази среда действия, които по-
газват правата на човека, като например разрушаването 
на домове на роми, отговарят на обществените нагласи за 
„справедливо“ наказание на ромите. Силната стигматиза-
ция на ромите в обществото мотивира отказа от реши-
телни и последователни политики за интеграция от стра-
на на държавата.

Докладът е структуриран в три части. 

Глава I представя отправните точки за създаване и 
прилагане на политики за борба с дискриминацията срещу 
роми въз основа на задълженията на държавите, които про-
изтичат от забраната за дискриминация в европейското 
право и практика по дела на Европейския съд по правата на 
човека и по колективни жалби на Европейския комитет по 
социални права. Тази част съдържа още специфични насоки 
за политиките по ромския въпрос, разработени в докумен-
ти на европейските институции, насочени конкретно към 
преодоляване на дискриминацията срещу роми и постига-
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не на равенство и интеграция. В последната част на тази 
глава докладът прави преглед на ангажиментите на прави-
телството за конкретни мерки за интеграция на ромите 
от 1999 г. до 2012 г.

Глава II съдържа критериите за избор на добри прак-
тики и описание на добрите практики в сферата на образо-
ванието, заетостта, жилищата и здравеопазването. Тези 
дейности са определени като добри практики, защото се 
основават на европейската правна и политическа рамка за 
защита от дискриминация, включително на Десетте общи 
основни принципа на политиките за приобщаване на ро-
мите, утвърдени от европейските институции. Добрите 
практики също така се характеризират с устойчивост на 
резултатите. Такава устойчивост се постига чрез: про-
мяна на нормативната уредба с цел трайно подобряване на 
достъпа на български граждани до права; преодоляване на 
системни прегради за интеграция на ромите и осигуряване 
на достъп до права за най-уязвимите групи в рамките на 
ромската общност.

Глава III изследва причините за липсата на резулта-
ти от дейностите на държавата за интеграция на ромите. 
В тази част правим анализ на обществената среда, в коя-
то доминират расистките прояви срещу роми – подбужда-
не към дискриминация от публични личности, мултипли-
циране на словото на омразата от медиите, обществен 
натиск за колективни наказания срещу роми и последващи 
действия на властите, които нарушават човешките права 
на ромите. Прегледът на оценката, която международни 
и европейски наблюдаващи органи дават за изпълнението 
на задълженията на българските власти за постигане на 
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ефективна интеграция на ромите, очертава ясно липсата 
на действия за премахване на системната дискриминация 
в образованието, жилищните условия, здравеопазването. 
Няма политика на държавата за премахване на сегрегаци-
ята в образованието, за регулация на ромските квартали 
и узаконяване на жилищата в тях, за преодоляване на про-
блема с липсата на здравни осигуровки сред голяма част 
от ромското население. В някои случаи съществуващото 
законодателство се явява пречка за достъпа на ромите до 
права.
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УВОД

Шест години след приемането на националните стра-
тегии за интеграция на ромите европейските институции 
отчитат, че ромите в България и другите държави – член-
ки на Европейския съюз, продължават да се сблъскват с про-
явленията на системната дискриминация – престъпления 
от омраза, сегрегирано образование, лоши битови условия, 
липса на здравно осигуряване. В своя Доклад за антицига-
низма от 2018 г. Агенцията на ЕС за основните права (FRA) 
прави заключение, че процесът на включване на ромите не 
може да продължи както досега. Той изисква много по-сил-
на политическа ангажираност и откровен диалог за причи-
ните за провала в политиките1. В своята Резолюция относ-
но аспектите, свързани с основните права, в контекста на 
интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските 
настроения Европейският парламент подчертава, че „в 
дейността и работата на публичните органи и институ-
циите във всички сфери и на всички равнища в държавите 
членки може да бъдат установени различни форми на ан-
тиромски настроения, които най-често се изразяват в не-
осигуряване на ромите на равен достъп или на какъвто и да 

1 FRA. A Persisting Concern: Anti-Gypsyism as a Barrier to Roma Inclusion. 2018. 
Документът е достъпен на: http://fra.europa.eu/en/publication/2018/roma-inclu-
sion.

http://fra.europa.eu/en/publication/2018/roma-inclusion
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/roma-inclusion
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било достъп до комунални и публични услуги, в отказ да им 
се предоставят равни права и равно третиране, в изключ-
ване на ромите от процесите на създаване на политики и 
знания, в недостатъчното им представителство в офици-
алните органи на всички нива на обществото, в създаване-
то на дискриминиращи програми и в злоупотреба с възмож-
ностите за финансиране, предназначено за подобряване на 
живота на ромите“2. 

Настоящият доклад дава примери за това, че кога-
то има ангажираност и взаимодействие на институции и 
граждански организации с проблемите на ромската общ-
ност, могат да се получат обнадеждаващи резултати. 
Възможността тези резултати да се разпрострат върху 
ромското население като цяло обаче драстично намалява 
поради влиянието на широко разпространените антиром-
ски нагласи върху политиките по ромския въпрос. Липсата 
на системни усилия от страна на държавата за подобрява-
не на ситуацията с основните човешки права на ромите е 
причина повечето добри практики в тази сфера да бъдат 
зависими от финансиране от донорски организации и от 
инициативата на неправителствени организации.

Докладът е част от проекта „Овластяване на роми 
за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капа-
цитета на регионално ниво в сферите на антидискрими-
национни механизми и разпространяване на добрите прак-
тики в сферата на интеграцията“, който се осъществява 
с финансовата подкрепа на Европейската комисия, Главна 
дирекция „Правосъдие и потребители“, Програма „Права, 

2 Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2017 г. относно 
аспектите, свързани с основните права, в контекста на интеграцията 
на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (2017/2038(INI). 
Достъпна на: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEX-
T+TA+P8-TA-2017-0413+0+DOC+XML+V0//BG.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0413+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0413+0+DOC+XML+V0//BG
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равенство и гражданство“. Проектът се изпълнява в Бъл-
гария в партньорство между пет неправителствени орга-
низации, в т.ч. три регионални НПО, активни в сферите на 
образователната десегрегация, жилищното узаконяване и 
здравните услуги. Проектът разчита на стратегически 
партньорства с ключови участници в процеса на равен-
ство – Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и Съ-
юза на съдиите в България (ССБ).

Целта на проекта е да засили капацитета на ромска-
та общност да се бори с дискриминацията чрез по-ефек-
тивното използване на механизмите на защита от дис-
криминация: използване на националната правна рамка за 
защита от дискриминация и установени добри практики за 
интеграция. Като включва регионални партньори със сил-
ни традиции в интеграционни дейности, както и „послани-
ци на добри практики“ в сферите на образованието и жи-
лищното узаконяване, проектът ще мултиплицира тези 
практики на национално ниво.
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Глава I. Защита от 
дискриминация: задължения 
на България, произтичащи от 
европейското законодателство и 
политически документи

 1. Забраната за дискриминация в правните 
инструменти на Съвета на Европа

Европейска конвенция за правата на човека
Основният инструмент на Съвета на Европа за за-

щита от дискриминация е Европейската конвенция за пра-
вата на човека и основните свободи (ЕКПЧ, Конвенцията). 
Конвенцията е ратифицирана от България през 1992 г. 

Забраната на дискриминацията е заложена в член 14 
на ЕКПЧ, който гарантира равно третиране при упражня-
ването на другите права, предвидени в Конвенцията. Про-
токол № 12 от ЕКПЧ разширява обхвата на забраната на 
дискриминацията, като гарантира равно третиране при 
упражняването на всички права (включително правата, га-
рантирани от националното право)3. Съгласно обяснител-
ния доклад към Протокола документът е разработен с мо-
тиви за укрепване на защитата от дискриминация, която 
се счита за ключов аспект на гарантирането на правата 
на човека. 

Конвенцията се прилага от Европейския съд по права-
та на човека (ЕСПЧ). В едно от своите емблематични реше-

3 Протокол № 12 от ЕКПЧ не е ратифициран от Република България.



БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО 14

ния срещу сегрегацията на ромите в образованието – Д.Х. и 
други срещу Чешката република4, ЕСПЧ признава уязвимата 
позиция на ромите и нуждата от специално внимание към 
тяхната ситуация: 

„Съдът отбелязва, че в резултат на тяхната бурна 
история и непрекъснатото изкореняване, ромите са 
станали специфичен вид уязвимо малцинство в не-
равностойно положение… Както Съдът е отбелязвал 
и в предишни случаи, те следователно се нуждаят от 
специална защита…“

Съдът определя дискриминацията на етническа ос-
нова като „особено оскърбителен вид дискриминация“ и из-
исква от държавите „с оглед на опасните ѝ последици“ да 
предприемат „решителна реакция“, „да използват всички 
налични средства за борба с расизма, като при това укре-
пят концепцията на обществото за демокрацията“5.

Няколко решения на ЕСПЧ по жалби за дискриминация 
срещу роми, включително от България, утвърждават ва-
жни стандарти за защита срещу расизма и дискриминаци-
ята. Например: 

 • По делото Начова срещу България ЕСПЧ утвърждава 
отговорността на държавата да разследва възмож-
ни расистки мотиви в случаи на насилие срещу роми. 
При наличие на твърдение за убийство от държавни 
служители и съмнение за расистки мотиви държави-
те имат позитивното задължение да извършат все-

4 ЕСПЧ. Решение по делото Д.Х. и други срещу Чешката република (жалба 
№ 57325/00) от 13 ноември 2007 г., пар. 182. Цит. по Комисия за защита 
от дискриминация. Достъпно на: http://kzd-nondiscrimination.com/pro-
gress2009_2010/images/stories/materiali/Reshemia%20na%20ESPCH-Strasbourg/
DH%20and%20others%2057325-00.doc.

5 Пак там, пар. 176.

http://kzd-nondiscrimination.com/progress2009_2010/images/stories/materiali/Reshemia%20na%20ESPCH-Strasbourg/DH%20and%20others%2057325-00.doc
http://kzd-nondiscrimination.com/progress2009_2010/images/stories/materiali/Reshemia%20na%20ESPCH-Strasbourg/DH%20and%20others%2057325-00.doc
http://kzd-nondiscrimination.com/progress2009_2010/images/stories/materiali/Reshemia%20na%20ESPCH-Strasbourg/DH%20and%20others%2057325-00.doc
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странно и обективно официално разследване, пред-
вид необходимостта постоянно да се утвърждава 
общественото осъждане на расизма и етническата 
омраза и да се поддържа доверието на малцинствата 
в способността на властите да ги защитават от за-
плахата за расистки мотивирано насилие6.

 • В шест дела срещу сегрегацията на ромски деца в об-
разованието в различни държави, които третират 
различни случаи на сегрегация в помощни училища за 
деца с умствена изостаналост или чрез обучението 
им в училища с преобладаващ брой ромски деца, ЕСПЧ 
отсъжда, че сегрегацията представлява расова дис-
криминация и нарушение на ЕКПЧ7. По делото Horváth 
and Kiss v. Hungary ЕСПЧ утвърждава позитивното 
задължение на държавите да се борят със структур-
ната дискриминация. Съдът подчертава, че в конте-
кста на правото на образование на членовете на гру-
пите, които са страдали от предишна дискриминация 
в образованието с продължаващи ефекти, структур-
ните недостатъци изискват прилагането на положи-
телни мерки8.

6 ЕСПЧ. Решение по делото Начова и други срещу България 
(жалби № 43577/98 и 43579/98) от 6 юли 2005 г., пар. 145. Достъпно на:  
http://humanrights.bg/Contents/Item/Display/11033.

7 DH and Others v. the Czech Republic; Sampanis et autres c. Grèce, Requête no 
32526/05. Arrêt. 5 juin 2008; Orsus and Others v. Croatia. Judgement of 16 March 2010, 
Application No. 15766/03; Sampani et autres c. Grèce, Application No.59608/09, 11 
décembre 2012; Horváth and Kiss v. Hungary, Application No. 11146/11, Judgment of 
29 January 2013; Lavida et autres c. Grèce, Requête no 7973/10, Arrêt 13 mai 2013. За 
подробен анализ на тези дела, вж.: Lilla Farkas. Report on Discrimination of Roma 
Children in Education. European Commission Directorate-General for Justice,  
April 2014.

8 ECHR. Case of Horváth and Kiss v Hungary. Judgment of 29 January 2013, para. 104; 
Case of Orsus and Others v. Croatia. Judgement of 16 March 2010, Application No. 
15766/03, para. 177.

http://humanrights.bg/Contents/Item/Display/11033
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Европейска социална харта 
Европейската социална харта от 1961 г. допълва Ев-

ропейската конвенция за правата на човека в областта на 
социалните и икономическите права. Хартата налага за-
щита от дискриминация в сферата на заетостта. 

Защитата извън сферата на заетостта е гаранти-
рана от общата антидискриминационна клауза в чл. Е на 
ревизираната Европейска социална харта от 1996 г. (Реви-
зираната харта, Ревизираната социална харта). Ревизира-
ната Европейска социална харта е ратифицирана от Бъл-
гария през 2000 г.

Наблюдението върху спазването на Ревизираната 
харта се извършва съвместно от Европейския комитет по 
социални права (ЕКСП) и от Комитета на министрите на 
Съвета на Европа. Няколко решения на ЕКСП по колективни 
жалби за дискриминация срещу роми от различни европей-
ски държави, включително България, дават тълкуване на 
нормативния обхват на принципа за забрана на дискрими-
нацията, по-конкретно: 

 • В няколко свои решения по колективни жалби ЕКСП 
утвърждава възгледа, че забраната за дискримина-
ция включва задължението на държавите да предпри-
емат ефективни мерки за интеграция на уязвимите 
групи. По жалба № 46/2007, Европейски център за пра-
вата на ромите срещу България, ЕКСП постановява 
задължение на държавата да предприема конкретни 
мерки за разрешаване на проблеми, с които се сблъск-
ват ромите. Когато такива мерки не са предприети, 
за да се осигури адекватен достъп до правата, гаран-
тирани от Ревизираната харта (в конкретния слу-
чай право на достъп до здравеопазване), държавата 
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нарушава своите задължения, които произтичат от 
принципа за недискриминация9. 

 • По жалба № 14/2003, Европейски център за правата на 
ромите срещу Гърция, ЕКСП постановява отговор-
ност на държавата да осигури събирането на данни 
за равното третиране с цел да направи възможно на-
блюдението на проблема с дискриминацията10. Дър-
жавите трябва да наблюдават въздействието на 
закони и политики върху различни групи хора, за да 
имат възможност да предприемат мерки за борба със 
структурната дискриминация.

 • По няколко жалби за дискриминация срещу роми в сфе-
рата на достъп до жилища срещу различни държави, 
включително България, ЕКСП дава важни разяснения 
относно произтичащите от Ревизираната харта за-
дължения на държавите да предотвратят дискрими-
национно третиране на ромите. В жалба № 31/2005, 
Европейски център за правата на ромите срещу Бълга-
рия, ЕКСП заявява, че не е достатъчно само законът 
да гарантира равно третиране на гражданите, вклю-
чително роми. Забраната за дискриминация в Реви-
зираната харта изисква от държавите да отчитат 
различията и да вземат адекватни мерки. Това озна-
чава, че за интегрирането на едно етническо малцин-
ство са необходими проактивни мерки11. В същото ре-

9 ЕКСП. Решение по същество, ЕЦПР срещу България (колективна 
жалба № 46/2007), пар. 49. Неофициален превод на български език е 
достъпен на: https://issuu.com/bghelsinki/docs/ecsr_healthcare_com-
plaint_46-2007_03122008-1-?viewMode=magazine.

10 ECSR. ERRC v. Greece. Complaint No. 15/2003, Decision on the merits of 8 December 
2004, para. 27. Решението е достъпно на: http://www.errc.org/uploads/upload_
en/file/decision-on-the-merits-by-the-european-committee-of-social-rights-08-de-
cember-2004.pdf.

11 ЕКСП. Решение по същество, ЕЦПР срещу България (колективна 

https://issuu.com/bghelsinki/docs/ecsr_healthcare_complaint_46-2007_03122008-1-?viewMode=magazine
https://issuu.com/bghelsinki/docs/ecsr_healthcare_complaint_46-2007_03122008-1-?viewMode=magazine
http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/decision-on-the-merits-by-the-european-committee-of-social-rights-08-december-2004.pdf
http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/decision-on-the-merits-by-the-european-committee-of-social-rights-08-december-2004.pdf
http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/decision-on-the-merits-by-the-european-committee-of-social-rights-08-december-2004.pdf
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шение ЕКСП постановява, че действащото в България 
законодателство за узаконяване на жилища засяга по 
непропорционален начин ромските семейства. Като 
не отчита различното положение на ромите, което е 
такова и вследствие ненамесата на държавата, Бъл-
гария дискриминира ромските семейства12.

 • По жалба № 15/2003 ЕКСП утвърждава, че държавите 
носят крайната отговорност за изпълнението на оп-
ределени политики и не се освобождават от отговор-
ност, в случай че органите на местната власт от-
казват да изпълнят определени политики13. 

Рамкова конвенция за защита на националните мал-
цинства

Рамковата конвенция за защита на националните 
малцинства (РКЗНМ, Конвенцията) е първият европейски 
правен инструмент, изцяло посветен на правата на нацио-
налните малцинства. Конвенцията е ратифицирана от Ре-
публика България през 1999 г.

Принципът на равенството и недискриминацията са 
залегнали в изискванията на чл. 4 РКЗНМ. В ал. 1 държави-
те се задължават да гарантират на всяко лице, принадле-
жащо към национално малцинство, правото на равенство 
пред закона и на равна защита от закона; забранява се вся-
каква дискриминация, основана на принадлежност към на-
ционално малцинство. В ал. 2 държавите се задължават 
да приемат подходящи мерки за утвърждаване на пълно и 

жалба № 31/2005), пар. 42. Неофициален превод на български език 
е достъпен на: https://issuu.com/bghelsinki/docs/ecsr_housing_com-
plaint_31-2005_18102006-1-?viewMode=magazine.

12 Пак там, пар. 55.
13 ECSR. Decision on the Merits, 8 June 2005, ERRC v. Greece, Complaint No. 15/2003, 

para. 29. Решението е достъпно на: https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{“ESCDcIdenti-
fier”:[“cc-15-2003-dmerits-en”]}.

https://issuu.com/bghelsinki/docs/ecsr_housing_complaint_31-2005_18102006-1-?viewMode=magazine
https://issuu.com/bghelsinki/docs/ecsr_housing_complaint_31-2005_18102006-1-?viewMode=magazine
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{�ESCDcIdentifier�:[�cc-15-2003-dmerits-en�]}
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{�ESCDcIdentifier�:[�cc-15-2003-dmerits-en�]}
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ефективно равенство между лицата, принадлежащи към 
национални малцинства, и тези от мнозинството. В ал. 
3 се уточнява, че такива мерки не се считат за проява на 
дискриминация.

Изпълнението на РКЗНМ се следи от Комитета на 
министрите на Съвета на Европа, който се подпомага от 
Консултативен съвет от независими експерти. Консул-
тативният съвет последователно разглежда въпросите 
на дискриминацията в своите становища относно изпъл-
нението на РКЗНМ от държавите членки. В тематичния 
коментар, озаглавен „Участие“, Консултативният съвет 
подчертава, че ромите са сред малцинствените групи, 
които се сблъскват с по-големи трудности в сравнение с 
останалите хора при достъпа си до пазара на труда, обра-
зование, здравеопазване, жилища и социална защита. Ко-
митетът призовава държавите членки да премахнат дис-
криминацията срещу ромите, която е причина за тяхната 
сегрегация и маргинализация, и да гарантират пълно спаз-
ване на човешките права на ромите14.

В тематичния коментар „Образование“ Комитетът 
обръща специално внимание на проблема със сегрегацията 
на ромите в образованието, като подчертава, че сегреги-
раното образование, което най-често е с по-ниско качест-
во от образованието, което се предлага на другите деца, 
е най-яркият пример за уязвимото положение на ромските 
деца и техните родители. Комитетът неколкократно е 
отправял критики към държавите членки за допускането 

14 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National 
Minorities. Commentary on the Effective Participation of Persons Belonging to National 
Minorities in Cultural, Social and Economic Life and in Public Affairs. Adopted on 27 
February 2008, para. 25, 57, 58. Документът е достъпен на: https://rm.coe.
int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documen-
tId=09000016800bc7e8.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800bc7e8
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800bc7e8
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800bc7e8
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на сегрегирано образование. В две последователни стано-
вища във връзка с изпълнението на РКЗНМ от България Ко-
митетът подчертава проблема с наличието на обособени 
по етнически признак класове и училища, в които се обуча-
ват само ромски деца, и призовава българските власти да 
сложат край на тези практики и да интегрират ромските 
деца в нормални училища15.

Специфични инструменти на Съвета на Европа за за-
щита на ромите от дискриминация

Специфичните инструменти, приети от Съвета на 
Европа, посветени на борбата с дискриминацията на роми-
те, включват препоръки и резолюции на основните органи 
на Съвета на Европа, като Комитета на министрите на 
държавите членки, Парламентарната асамблея на Съве-
та на Европа, Конгреса на местните и регионални власти, 
а също така и препоръки на Европейската комисия срещу 
расизма и нетолерантността. 

Комитетът на министрите на държавите – членки 
на Съвета на Европа, е приел общо 12 препоръки и резолю-
ции, отнасящи се до политиките по интеграция на ромите 
в Европа и борбата с дискриминацията срещу ромите. На-
пример:

15 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National 
Minorities. Second Opinion of the Advisory Committee on the Framework Convention for 
the Protection of National Minorities on Bulgaria, adopted on 18 March 2010, para. 165, 
166, 170. Становището е достъпно на: http://tandis.odihr.pl/explore?bitstream_id
=23959&handle=20.500.12389/21373&provider=iiif-image; Advisory Committee 
on the Framework Convention for the Protection of National Minorities. Opinion on 
Bulgaria, adopted on 27 May 2004, para. 88. Становището е достъпно на: https://
rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documen-
tId=090000168008bd2f

http://tandis.odihr.pl/explore%3Fbitstream_id%3D23959%26handle%3D20.500.12389/21373%26provider%3Diiif-image
http://tandis.odihr.pl/explore%3Fbitstream_id%3D23959%26handle%3D20.500.12389/21373%26provider%3Diiif-image
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008bd2f
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008bd2f
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008bd2f
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 • Препоръка Rec(2017)1016 призовава държавите членки 
да осигуряват на ромите достъп до правосъдие без 
дискриминация;

 • Препоръка Rec(2009)417 призовава държавите членки 
да осигурят на ромите достъп до качествено образо-
вание без дискриминация и да предприемат мерки за 
десегрегация там, където е налице де факто сегрега-
ция; 

 • Препоръка Rec(2006)1018 призовава държавите членки 
да осигурят равен достъп на ромите до здравни грижи 
и лечение, включително чрез приемане на съответ-
ното законодателство, забраняващо пряка и непряка 
дискриминация в сферата на здравеопазването; 

 • Препоръка Rec(2005)4 относно подобряване на жилищ-
ните условия на ромите призовава държавите членки 
да решават специфичните проблеми на ромите като 
крайно необходими чрез национална жилищна поли-
тика и по недискриминационен начин19.
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 

(ПАСЕ) е приела общо 12 препоръки и резолюции, с които 

16 Council of Europe: Committee of Ministers. Recommendation CM/Rec(2017)10 of the 
Committee of Ministers to member states on improving access to justice for Roma and 
Travellers in Europe. Препоръката е достъпна на: https://search.coe.int/cm/Pages/
result_details.aspx?ObjectId=090000168075f2aa.

17 Council of Europe: Committee of Ministers. Recommendation CM/Rec(2009)4 of the 
Committee of Ministers to member states on the education of Roma and Travellers in Eu-
rope. Препоръката е достъпна на: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectID=09000016805b0a1c.

18 Council of Europe: Committee of Ministers. Recommendation Rec(2006)10 of the 
Committee of Ministers to member states on better access to health care for Roma and 
Travellers in Europe. Препоръката е достъпна на: https://search.coe.int/cm/Pages/
result_details.aspx?ObjectID=09000016805aff57.

19 Council of Europe: Committee of Ministers. Recommendation Rec(2005)4 of the Com-
mittee of Ministers to Member States on Improving the Housing Conditions of Roma and 
Travellers in Europe, 23 February 2005. Препоръката е достъпна на: http://human-
rights.bg/Contents/Item/Display/12538.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168075f2aa
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168075f2aa
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805b0a1c
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805b0a1c
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805aff57
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805aff57
http://humanrights.bg/Contents/Item/Display/12538
http://humanrights.bg/Contents/Item/Display/12538
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призовава държавите членки да сложат край на дискрими-
национните практики спрямо ромите в сферата на образо-
ванието, трудовата заетост, правото на убежище, както 
и да положат решителни усилия за борба с антициганизма. 
Последната Резолюция 2153 (2017)20 е насочена към премах-
ване на всички форми на дискриминация срещу роми в сфе-
рата на образованието и трудовата заетост и борба с ан-
тициганизма.

Конгресът на местните и регионални власти на 
Съвета на Европа е приел общо 9 препоръки и резолюции, 
свързани с дискриминацията срещу ромите. Последната 
Резолюция 403/201621 се отнася до ситуацията на ромите 
в условията на нарастващ екстремизъм, ксенофобия и бе-
жанската криза в Европа. В нея Конгресът призовава мест-
ните и регионалните власти да прилагат мерки за осигу-
ряване на достъп на ромите до социални и икономически 
права; публично да осъждат и да предприемат мерки срещу 
проявите на антициганизъм и др. 

Европейската комисия срещу расизма и нетолерант-
ността (ЕКРН) има две препоръки, третиращи конкретно 
расизма и нетолерантността спрямо ромите в Европа: 
Обща политическа препоръка № 13 (2011)22 за борба с анти-
циганизма и дискриминацията срещу ромите в различни 

20 Council of Europe: Parliamentary Assembly. Resolution 2153 (2017). Promoting the 
inclusion of Roma and Travellers. Резолюцията е достъпна на: http://semantic-pace.
net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL-
1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzQ5MCZsYW5nPUVO&x-
sl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BV-
C1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzNDkw.

21 Council of Europe: Congress of Local and Regional Authorities. The situation of Roma 
and Travellers in the context of rising extremism, xenophobia and the refugee crisis 
in Europe. Резолюцията е достъпна на: https://rm.coe.int/1680718bfd.

22 Council of Europe: ECRI. General Policy Recommendation No. 13 on combating anti-Gyp-
syism and discrimination against Roma, adopted by ECRI at its 55th plenary meeting 
(21-24 June 2011). Препоръката е достъпна на: https://search.coe.int/cm/Pages/
result_details.aspx?ObjectID=09000016805cc62a.

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzQ5MCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzNDkw
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzQ5MCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzNDkw
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzQ5MCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzNDkw
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzQ5MCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzNDkw
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzQ5MCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzNDkw
https://rm.coe.int/1680718bfd
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cc62a
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cc62a
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сфери на обществения живот и Обща политическа препо-
ръка № 3 (1998)23 за ефективно прилагане на националното 
законодателство срещу дискриминацията срещу роми в 
различните ѝ проявления. 

 2. Забраната за дискриминация в 
правото на Европейския съюз

Принципът за недискриминация е един от основните 
принципи на Европейския съюз. Съгласно член 19 от Догово-
ра за функционирането на Европейския съюз Съветът може 
с единодушие да приема, в съответствие със специална за-
конодателна процедура и след одобрение от Европейския 
парламент, необходимите мерки за борба с дискриминация, 
основана на пол, расов признак или етнически произход, ре-
лигия или убеждения, наличие на увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. Принципът за недискриминация е 
задължителен за институциите и държавите – членки на 
ЕС, при прилагането на правото на ЕС по силата на Харта-
та на основните права на ЕС, която влиза в сила с Догово-
ра от Лисабон през декември 2009 г. Член 21 от Хартата 
съдържа забрана на дискриминацията, основана по-специ-
ално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален 
произход, генетични характеристики, език, религия или 
убеждения, политически или други мнения, принадлежност 
към национално малцинство, имотно състояние, рождение, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Приетите през 2000 г. Директива за равно третиране 
по отношение на расата и Директивата за равно третира-

23 Съвет на Европа: ЕКРН. Обща политическа препоръка № 3/1998 г. относно борба 
с расизма и нетолерантността спрямо ромите/циганите. CRI(98)29, приета на 
6 март 1998 г. Достъпна на: https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommenda-
tion-no-3-on-combating-racism-and-intole/16808b5a2a.

https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-3-on-combating-racism-and-intole/16808b5a2a
https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-3-on-combating-racism-and-intole/16808b5a2a
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не в областта на заетостта, които са част от национал-
ното законодателство на държавите – членки на ЕС, забра-
няват дискриминация в редица важни области въз основа 
на расов или етнически произход и на работното място въз 
основа на възраст, религия или убеждения, увреждане или 
сексуална ориентация. Директива 2000/43/EО на Съвета 
(Директивата за равенство между расите) забранява вся-
каква пряка или непряка дискриминация, тормоз и подтик-
ване към дискриминация въз основа на расов признак или 
етнически произход. Тя обхваща заетостта, професионал-
ното обучение, образованието, социалното осигуряване, 
здравеопазването, жилищното настаняване и достъпа до 
стоки и услуги. Предмет на втората директива, 2000/78/
EО (Директивата за равенство в областта на заетостта), 
е дискриминацията по отношение на заетостта и профе-
сиите, както и професионалното обучение. 

Директивите 2000/43/ЕО и 2000/78/ЕО са транспо-
нирани в българското право в Закона за защита срещу дис-
криминация (ЗЗДискр), влязъл в сила на 01.01.2004 г., който е 
основният антидискриминационен закон в България. 

Рамковото решение на Съвета24 относно борбата с 
расизма и ксенофобията е законодателен инструмент за 
борба със словото на омразата и престъпленията от омра-
за, който задължава държавите членки да наказват слово-
то на омразата и престъпленията от омраза, основаващи 
се на расистки или ксенофобски мотиви. През януари 2014 г. 
Комисията прие доклад относно изпълнението на рамково-
то решение и заключи, че редица държави членки все още 
не са транспонирали изцяло и/или правилно всички негови 

24 Решение 2008/913/ПВР. Достъпно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
TXT/?uri=CELEX%3A32008F0913.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008F0913
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008F0913
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разпоредби и че има известни пропуски по отношение на ра-
систките и ксенофобските мотиви за престъпленията. 25

Специфични инструменти на Европейския съюз за за-
щита на ромите от дискриминация 

През 2009 г. Европейската комисия стартира Евро-
пейска платформа за приобщаване на ромите, която съ-
бира на едно място експерти и създатели на политики. 
Платформата разработва Десет общи основни принципа 
за приобщаване на ромите, които дават насоки за това 
как създателите на политики да разработват и прилагат 
ефективни действия.

Десетте общи основни принципа за приобщаване на 
ромите, изведени в резултат на дейността на Платфор-
мата и извлечени от опита на успешни инициативи за при-
общаване на ромите, очертават практическата рамка за 
това по какъв начин да се разработват и прилагат успеш-
ни инициативи. На 8 юни 2009 г. Съветът на министрите, 
отговарящ за социалните въпроси, включва принципите в 
приложение към своите заключения и приканва държавите 
членки и Комисията да ги вземат под внимание26. Забрана-
та за дискриминация е изведена в първия принцип, фоку-
сиран върху конструктивните и прагматични политики: 
т.е. такива, които са подходящи за реалната ситуация на 

25 Европейска комисия. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
за прилагането на Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с 
определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното 
право. Брюксел, 27.01.2014 г. Достъпен на: https://publications.europa.eu/en/pub-
lication-detail/-/publication/ea5a03d1-875e-11e3-9b7d-01aa75ed71a1/language-bg.

26 Десетте общи основни принципа включват: 1) конструктивни, прагматични 
и недискриминационни политики; 2) ясно определена, но не изключителна 
насоченост; 3) междукултурен подход; 4) приобщаване към мнозинството; 
5) осъзнаване на измерението за равенство между половете; 6) трансфер 
на основани на фактите политики; 7) използване на инструменти на ЕС; 8) 
участие на регионалните и местните власти; 9) участие на гражданското 
общество; 10) активно участие на ромите.

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ea5a03d1-875e-11e3-9b7d-01aa75ed71a1/language-bg
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ea5a03d1-875e-11e3-9b7d-01aa75ed71a1/language-bg
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място. Този принцип също така изисква да се уважават и 
насърчават основните ценности на ЕС — права и достойн-
ство на човека и недискриминация. Той се основава и на на-
сърчаването на икономическото и социалното развитие на 
ромите като основа за постигането на равни възможнос-
ти за ромското население.

Рамката на Европейския съюз за национални страте-
гии за интеграция на ромите до 2020 г.27 (Рамка за НСИР) 
изисква от държавите членки да разработят дългосрочни 
стратегии за интеграция на ромите в четири области – 
достъп до образование, здравеопазване, заетост и жилищ-
но настаняване, както и да заделят адекватни ресурси за 
постигане на напредък в тези области. Рамката признава 
необходимостта от борба с дискриминацията срещу роми-
те и осигуряване на достъп до основни човешки права, но не 
изисква от държавите конкретни мерки за борба с дискри-
минацията, антициганизма, речта на омразата и насилие-
то срещу роми. 

През септември 2011 г. Рамката за НСИР е одобрена 
от Съвета на Европейския съюз. В своите заключения Съ-
ветът акцентира върху необходимостта от осигуряване 
на равен достъп на практика, премахване на сегрегация-
та в училищата, недискриминационен достъп до пазара 
на труда, премахване на сегрегацията по отношение на 
жилищното настаняване и др.28 Съветът приканва държа-

27 Европейска комисия. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 
2020 г. COM(2011) 173 окончателен. Достъпно на: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0173.

28 Съвет на Европейския съюз. Рамка на ЕС за национални стратегии за 
интегриране на ромите за периода до 2020 г. Заключения на Съвета. Обн. C ОВ, 
бр. 258 от 2 септември 2011 г. Достъпна на: http://www.eulaw.egov.bg/Docu-
mentDisplay.aspx?Ref=94406.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0173
http://www.eulaw.egov.bg/DocumentDisplay.aspx?Ref=94406
http://www.eulaw.egov.bg/DocumentDisplay.aspx?Ref=94406
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вите членки „да подобрят социалното и икономическото 
положение на ромите“; „да поставят или да продължат да 
работят за постигането на набелязаните цели, в съот-
ветствие с политиките на държавите-членки, в областта 
на образованието, заетостта, здравеопазването и жилищ-
ното настаняване с оглед премахване на различията между 
маргинализираните ромски общности и населението като 
цяло“29.

През 2013 г. Рамката за НСИР е подсилена от Препо-
ръката на Съвета на Европейския съюз относно ефектив-
ни мерки за интегриране на ромите в държавите членки. 
Това е първият правен инструмент на ниво Европейски 
съюз за приобщаване на ромите30. На държавите членки се 
препоръчва да предприемат целенасочени действия за пре-
махване на разликите между ромите и останалата част 
от населението. Препоръката на Съвета укрепва Рамката 
на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите 
от 2011 г., като определя условията за ефективното приоб-
щаване на ромското население в държавите членки.

Въз основа на докладите на Комисията за положение-
то на ромите през последните години в Препоръката се на-
бляга на четирите области, обхванати от Рамката на ЕС за 
национални стратегии за интегриране на ромите: достъп 
до образование, заетост, здравеопазване и жилищно наста-
няване. В сферата на образованието Съветът препоръчва 
премахване на всякаква сегрегация в училище; в сферата на 
здравеопазването – премахване на всички пречки пред дос-
тъпа до системата на здравеопазване, която е достъпна за 

29 Пак там.
30 Съвет на Европейския съюз. Препоръка на Съвета от 9 декември 2013 г. относно 

ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки, 2013/C 378/01. 
Достъпна на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX-
%3A32013H1224%2801%29.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32013H1224%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32013H1224%2801%29
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цялото население; в сферата на достъпа до жилища – оси-
гуряване на достъп до комунални услуги (например вода, 
електричество и газ) и инфраструктура за жилищата в 
съответствие с националните нормативни изисквания.

Съветът акцентира върху мерките в сферата на за-
щитата от дискриминация и призовава държавите членки 
да направят необходимото собствените им национални, 
регионални и местни административни разпоредби да не 
бъдат дискриминационни и да не водят до сегрегационни 
практики. Съответната съдебна практика на Европей-
ския съд по правата на човека следва да служи за отправна 
точка по отношение на съвместимостта на разпоредбите 
и практиките в този контекст; да приложат при необхо-
димост мерки за десегрегация по отношение на ромите на 
регионално и местно равнище; да гарантират в случай на 
принудително изселване пълното спазване на правото на 
Съюза, както и на останалите международни задължения 
в областта на правата на човека, като например разпо-
редбите на Европейската конвенция за правата на човека; 
да въведат мерки за борба срещу дискриминацията и пред-
разсъдъците по отношение на ромите, наричани понякога 
„омраза към циганите“, във всички сфери на обществения 
живот и др.

Европейският семестър насърчава реформи на основ-
ните политики, които допринасят за приобщаването на 
ромите. Чрез цикъла на Европейския семестър Комисията 
ръководи и наблюдава действията на държавите членки с 
цел приобщаването на ромите да залегне в по-голяма сте-
пен в общите политики. От 2012 г. насам петте държави 
с най-многобройно ромско население, включително Бъл-
гария, получават специфични за всяка държава препоръки 
относно приобщаването на ромите. В тях се акцентира 
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върху образованието и се призовава за участието на ром-
ските деца в качествено и приобщаващо общо образование. 
В препоръката за 2016 г. например Съветът подчертава, че 
образователната система в България има ограничени въз-
можности да интегрира уязвими групи като ромите, и пре-
поръчва държавата да увеличи предоставянето на качест-
вено образование на групите в неравностойно положение, 
включително ромите31.

 3. Защитата на ромите от дискриминация 
в национални стратегически документи 

Няколко български правителства и отделни минис-
терства приемат общо осем стратегически документа за 
интеграцията на ромите в периода 1999 г. – 2015 г. Пове-
чето от тези документи са изработени с активното учас-
тие на гражданското общество в България и в отговор на 
международни инициативи. С някои изключения, най-сери-
озните от които се виждат при Националната стратегия 
за интеграция на ромите 2012 – 2020 г., тези документи 
отразяват адекватно проблемите с дискриминацията на 
ромите и дават адекватни решения. 

Формулираните във всички документи стратегиче-
ски цели обаче остават неизпълнени, поради това че глав-
ните мерки за борба със структурната дискриминация на 
ромите не са предприети от нито едно правителство.

31 Съвет на Европейския съюз. Препоръка на Съвета относно Националната 
програма за реформи на България за 2016 г. и съдържаща становище на Съвета 
относно Конвергентната програма на България за 2016 г., пар. 11. Достъпна 
на:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1486055100657&uri=CEL-
EX%3A52016DC0323.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1486055100657&uri=CELEX%3A52016DC0323
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1486055100657&uri=CELEX%3A52016DC0323
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Общи стратегически приоритети за борбата с дис-
криминацията срещу ромите в националните документи 
1999 – 2012 г.

Борба с дискриминацията
Първият официален държавен документ, в който е 

формулирана необходимостта от борба с дискриминаци-
ята срещу ромите, е Рамкова програма за равноправно ин-
тегриране на ромите в българското общество, приета на 22 
април 1999 г. с решение на Министерски съвет на Република 
България32. В него се заявява, че „Елиминирането на дискри-
минацията срещу ромите трябва да стане един от основ-
ните политически приоритети на българската държава“. 
Рамковата програма предвижда приемането на антидис-
криминационно законодателство и създаването на специа-
лизиран антидискриминационен орган. 

Националният план за действие „Десетилетие на ром-
ското включване 2005 – 2010 г.“, приет през 2005 г. с решение 
на МС33, потвърждава визията на държавата за борба с дис-
криминацията срещу ромите и включва отделен приори-
тет – „Защита от дискриминация и осигуряване на равни 
условия“.

Премахване на сегрегацията в образованието
Рамковата програма (1999 г.) предвижда шест типа 

мерки, насочени към преодоляване на дискриминацията и 
ефектите от нея: десегрегация на ромските училища; пре-
махване на практиката нормално развити ромски деца да 
бъдат насочвани към помощни училища; противодействие 

32 Решение по протокол № 18 от 22.04.1999 г. на МС. Вж. текста на Рамковата 
програма на: https://issuu.com/bghelsinki/docs/name8f5ee4?viewMode=magazine.

33 Национален план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското 
включване 2005 – 2010 г.“, приет с Протокол № 15.1 на Министерския съвет 
от 14.04.2005 г. Достъпен на: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.
aspx?lang=bg-BG&Id=569.

https://issuu.com/bghelsinki/docs/name8f5ee4?viewMode=magazine
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=569
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=569
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срещу проявите на расизъм в класната стая; осигуряване 
на възможност за изучаване на ромски език в училище; под-
готовка на роми с университетско образование и създаване 
на програми за ограмотяване и квалификация на възрастни 
роми. 

Стратегията за образователна интеграция на децата 
и учениците от етническите малцинства, одобрена от ми-
нистъра на образованието и науката на 11 юни 2004 г.34, е 
насочена към деца и ученици от всички етнически малцин-
ства с акцент върху ромското малцинство. Стратегията 
потвърждава като приоритет на държавната политика 
премахването на сегрегираните училища. Нейна основна 
цел е „пълноценна интеграция на ромските деца и ученици 
чрез десегрегация на детските градини и училищата в обо-
собените ромски квартали и създаване на условия за равен 
достъп до качествено образование извън тях“.

Стратегията не е финансово обезпечена и не получава 
бюджетно финансиране. Реалното ѝ изпълнение стартира 
със създаването на Център за образователна интеграция 
на децата и учениците от етническите малцинства, съз-
даден с постановление на Министерски съвет през януари 
2005 г. За Центъра е предвидена минимална субсидия от ре-
публиканския бюджет. Останалото финансиране Центъ-
рът получава от международни донори.

В приоритет „Образование“ Националният план за 
действие „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2010 г.“ 
включва конкретни мерки за десегрегация на образование-
то на ромските деца, като например „Преместване на де-
цата извън ромските квартали и закриване на етнически 

34 МОН. Стратегия за образователната интеграция на децата и учениците 
от етническите малцинства, одобрена от министъра на образованието и 
науката на 11.06.2004 г. Достъпна на: https://www.mon.bg/bg/100208.

https://www.mon.bg/bg/100208
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обособените детски градини и училища при осигуряване на 
необходимия транспорт и зачитане на желанието на роди-
телите“ и „Пълноценно интегриране и адаптиране на ром-
ските деца в мултиетнически условия на работа“.

Равен достъп до здравни грижи
Националният план за действие „Десетилетие на ром-

ското включване 2005 – 2010 г.“ „пропуска“ проблема с голе-
мия процент роми без здравни осигуровки и не набелязва 
никакви мерки в тази посока. 

Приетата малко по-късно през същата година Здрав-
на стратегия за лица в неравностойно положение, принад-
лежащи към етническите малцинства обаче поставя цел в 
тази посока и набелязва мерки. Здравната стратегия, при-
ета от Министерския съвет на 08.09.2005 г.35, е насочена 
към решаването на проблеми, свързани със здравния ста-
тус, здравното образование и информираност, здравната 
грижа и дискриминацията на представители на ромската 
общност. Нейните основни цели включват „преодоляване 
на всякакви форми на дискриминационни нагласи“ и „раз-
ширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравно-
стойно положение, принадлежащи към етнически малцин-
ства чрез предприемане на законодателни инициативи по 
отношение на здравното осигуряване на социално слабите, 
в това число и на дълготрайно безработните“. Стратегия-
та също така подчертава необходимостта от подобрява-
не на жилищните условия в обособените ромски квартали, 
като предпоставка за подобряване на здравния статус на 
ромите.

Вторият план за действие (за периода 2011 – 2015 г.) 
към Здравната стратегия включва мярката „предприема-

35 Протокол № 36.1 на Министерски съвет от 08.09.2005 г. Достъпен на: http://
www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=658.

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=658
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=658
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не на законодателни инициативи за решаване на проблема с 
невнесени здравни осигуровки на бедните и социално слаби-
те, в това число на дълготрайно безработните“36.

Регулация в ромските квартали и узаконяване на жи-
лищата в тях

Рамковата програма (1999 г.) предвижда законодател-
ни промени, които да отменят сложната процедура за уза-
коняване на жилищата в ромските квартали. 

В областта на жилищните условия Национални-
ят план за действие „Десетилетие на ромското включване 
2005 – 2010 г.“ предвижда привеждане на съществуващото 
законодателство, регламентиращо жилищната политика, 
в съответствие със стратегическата цел за осигуряване 
на условия за достъп на ромите до жилища, съответства-
щи на стандартите в страната. Според Плана законода-
телните промени ще разрешат проблема със собственост-
та на земята и незаконното строителство в районите с 
компактно ромско население.

Национална програма за подобряване на жилищните ус-
ловия на ромите в Република България е приета през 2006 г. 
с решение на МС. Тя е част от Националната жилищна 
стратегия на страната и основната ѝ цел е „повишаване 
на жизнения стандарт и за равноправното интегриране на 
ромите в българското общество“. Приоритетите на Про-
грамата са: 

1. Изготвяне на стратегии за местно икономическо 
развитие на населените места, включително на кварта-
лите с преобладаващо ромско население, в съответствие с 
основната цел на Програмата. 

36 План за действие за периода 2011 – 2015 г. към Здравната стратегия за лица в 
неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, 2005 – 
2015 г., с. 10. Достъпен на: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.
aspx?lang=bg-BG&Id=658.

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=658
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=658
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2. Усъвършенстване на законодателството с цел съз-
даване на условия за регулиране и благоустрояване на квар-
талите с преобладаващо ромско население. 

3. Регулиране на териториите и подобряване на съ-
ществуващата и изграждане на нова техническа инфра-
структура. 

 Националната стратегия на Република 
България за интегриране на ромите

Национална стратегия на Република България за ин-
тегриране на ромите 2012 – 2020 г.37 (НСИР) е изработена 
в отговор на съобщението на Европейската комисия от 
05.04.2011 г. „Рамка на ЕС за национални стратегии за ин-
тегриране на ромите до 2020 г.“. НСИР е приета с решение 
№ 1 на МС от 5 януари 2012 г. и с решение на Народното 
събрание на РБ от 1 март 2012 г.38 На оперативно ниво тя 
се осъществява чрез Плана за действие за изпълнение на 
Стратегията. Координацията и контролът по изпълнение 
на Стратегията и Плана за действие се осъществява от 
Националния съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси. 

Въпреки че се позовава на предишни стратегически 
документи за интеграция на ромите и се определя като 
обединяващ документ на няколко съществуващи до момен-
та стратегии и планове във всички сфери на интервенции, 
НСИР прави сериозно отклонение от стратегически цели, 
залегнали в предходни документи. Най-очевидно е това от-
клонение по отношение на неясните приоритети на НСИР 

37 Достъпна на: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx-
?lang=bg-BG&Id=726.

38 Обн. ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г.

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=726
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=726
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за премахване на сегрегираното образование на ромите. За 
разлика от всички приети до този момент стратегически 
документи от различни правителства, НСИР не форму-
лира стратегическа цел за премахване на сегрегираните 
училища в обособените ромски квартали, а точно обра-
тното – предвижда подобряване на качеството на образо-
вание в сегрегираните училища. Анализът на проблемите 
на ромската общност, който НСИР представя, също не съ-
държа анализ на проблема със сегрегираното образование. 

Това отклонение и противоречие с визията на дър-
жавата от предшестващите 13 години е необяснимо, като 
се има предвид, че в периода, предшестващ приемането на 
НСИР, се появяват успешни практики по десегрегация на 
НПО (вж. по-долу Глава II, 1.4.) и всички международни и ев-
ропейски наблюдаващи институции призовават за премах-
ване на сегрегираните училища. 

Неяснотата в отношението на българските власти 
към де факто съществуващата сегрегация в образование-
то на ромите се потвърждава и от приетата през 2015 г. 
Стратегия на Министерството на образованието и нау-
ката за образователната интеграция на децата и учени-
ците от етническите малцинства 2015 – 2020 г.39 Самата 
Стратегия разглежда подробно въпросите със сегрегаци-
ята и десегрегацията в образованието, но поставя разре-
шаването на проблема с равния достъп на ромските деца 
до образование в зависимост от „обществените нагласи“. 
Стратегическа цел 1 е „Пълноценна социализация на деца и 
ученици от етническите малцинства“. Една от задачите за 
нейното изпълнение гласи: „Реализиране на общинско рав-

39 Министерство на образованието и науката. Стратегия за образователната 
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015 – 2020 г. 
Достъпна на: https://www.mon.bg/bg/143.

https://www.mon.bg/bg/143
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нище на планове за поетапна десегрегация, основани върху 
анализ на образователните потребности и обществени-
те нагласи, осигурени с целево финансиране и обвързани с 
конкретни срокове и отговорни институции“. Планът за 
действие към Стратегията не съдържа конкретни мерки 
за изпълнение на тази задача.

По приоритет „Жилищни условия“ НСИР също беле-
жи регрес по отношение на предишни документи. Планът 
за действие съдържа цел „Усъвършенстване и допълване на 
законодателството в сферата на достъпа до жилища“, но 
конкретни мерки за неговото изпълнение не са набелязани, 
с изключение на „Проучване на възможността за усъвър-
шенстване и допълване на законодателството в сферата 
на достъпа до жилища“, което се очаква да бъде направено 
от неправителствения сектор40.

В сферата на здравеопазването една от стратегиче-
ските цели на НСИР е разширяване на обхвата на здравноос-
игурените лица в неравностойно положение, принадлежащи 
към етнически малцинства, чрез предприемане на законо-
дателни инициативи по отношение на здравното осигуря-
ване на социално слабите, в това число и на дълготрайно 
безработните41. По приоритет „Здравеопазване“ обаче Пла-
нът за действие не съдържа никакви мерки за преодолява-
не на този проблем. Промени в законодателството за осъ-
ществяване на тази цел вече не стоят на дневен ред42.

40 Национален план за действие за периода 2015 – 2020 г. за изпълнение на 
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 
(2012 – 2020). Достъпен на: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.
aspx?lang=bg-BG&Id=569.

41 НСИР, VІ. Приоритети: образование, здравеопазване, жилищни условия, 
заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.

42 Пак там.

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=569
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=569
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НСИР включва и приоритет „Върховенство на закона 
и недискриминация“, който не се изисква от Рамката на ЕС. 
Този приоритет обаче не включва дейности, насочени към 
борба с антиромските настроения, нито измерими цели за 
борба с дискриминацията. 

Както и при всички предходни стратегически доку-
менти, НСИР и съответстващият ѝ План за действие не 
посочват нито наличното финансиране, нито необходи-
мото цялостно финансиране на мерките за изпълнение на 
стратегическите цели43.

43 Европейска сметна палата. Специален доклад „Инициативи на политиката 
и финансова подкрепа от страна на ЕС за интегриране на ромите — постигнат 
е значителен напредък през последното десетилетие, но са необходими 
допълнителни усилия на местно равнище“, 2016, пар. 126. Достъпен на:  
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_14/SR_ROMA_BG.pdf.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_14/SR_ROMA_BG.pdf
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Глава II. Добри практики за борба 
с дискриминацията срещу роми

Добрите практики, описани в този доклад, съответ-
стват на законовата и политическа рамка за борба с дис-
криминацията срещу роми, както и на Десетте общи ос-
новни принципа за приобщаване на ромите. В допълнение на 
това избрахме практики, които гарантират устойчивост 
на резултатите, защото са насочени към: i) промяна на 
нормативната уредба с цел нейното съгласуване с между-
народното право за правата на човека; ii) преодоляване на 
системни прегради за интеграция на ромите; iii) осигурява-
не на достъп до права за най-уязвимите групи в рамките на 
ромската общност.

А. Привеждане на националното законодателство в 
съответствие с изискванията на европейското право 
за правата на човека

Този критерий включва практики, от които следва 
промяна на законодателство с цел неговото привеждане 
към стандартите за правата на човека, както и практи-
ки, които тълкуват и прилагат антидискриминационното 
законодателство. Така например през 2011 г. българското 
правителство направи промени в Закона за социалното 
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подпомагане след решение на Европейския комитет по со-
циални права за нарушение на ревизираната Европейска со-
циална харта от страна на България, което е настъпило 
поради ограничаването на сроковете за получаване на со-
циални помощи в Закона за социалното подпомагане (вж. Ре-
шение по жалба № 48/2008 в точка 1.2. по-долу).

В настоящия доклад добрите практики по този кри-
терий са: решението на Европейския съд по правата на чо-
века по делото Йорданова срещу България за нарушение на 
Европейската конвенция за правата на човека; три реше-
ния на Европейския комитет по социални права, последвани 
от резолюции на Комитета на министрите на Съвета на 
Европа относно нарушения от страна на България на ре-
визираната Европейска социална харта: Решение по жалба 
31/2005, Европейски център за правата на ромите срещу Бъл-
гария; Решение по жалба 46/2007, Европейски център за пра-
вата на ромите срещу България, и Решение по жалба 48/2008, 
Европейски център за правата на ромите срещу България.

Б. Преодоляване на системни прегради за интеграция 
на ромите в отделни сектори 

Понятието „системна дискриминация“ е дефинира-
но от Комитета на ООН по икономически, социални и кул-
турни права като „съвкупност от правни норми, политики, 
практики или преобладаващи културни нагласи, които по-
ставят едни групи в относително по-неблагоприятни ус-
ловия в сравнение с други групи“44. Този вид дискриминация 
се проявява при функционирането на самите институцио-

44 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). General Comment 
No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (art. 2, para. 2), 2 
July 2009, E/C.12/GC/20. Документът е достъпен на: https://www.refworld.org/
docid/4a60961f2.html.

https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html
https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html
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нални системи на държавата, а не толкова в отношението 
на отделни членове на обществото към определени лица и 
групи от това общество.

В ключови социални сфери, като образование, жилища 
и здравеопазване, е налице системно изключване на ромите 
от възможността да упражняват своите права. В облас-
тта на образованието широко разпространени форми на 
сегрегирано обучение на ромските деца възпрепятстват 
техния достъп до качествено образование. В сферата на 
жилищата липсата на регулация в ромските махали и за-
конов статут на жилищата на роми лишава ромите от 
правото на сигурност на дома и възпрепятства достъпа 
им до други социални и икономически права. В сферата на 
здравеопазването липсата на здравно осигуряване е пречка 
за достъп до здравни услуги за висок процент от ромите. 

Това са структурните проблеми, които изключват 
ромите от достъп до права и без преодоляването на кои-
то не би могла да се осъществи интеграция на ромите. До-
брите практики по този критерий, които разглеждаме в 
доклада, са насочени именно към преодоляването на такъв 
тип проблеми: 

 • Дейности за десегрегация в образованието: съвмест-
ни действия на местни власти, училища и НПО за 
десегрегация на ромски училища и осигуряване на ра-
вен достъп до качествено образоване на роми в десет 
български града.

 • Практики за равен достъп до образование чрез премах-
ване на таксите за предучилищно образование: равен 
достъп до предучилищно образование чрез премахва-
не на таксите в избрани общини и национална кампа-
ния на омбудсмана на РБ за премахване на таксите за 
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предучилищна подготовка като средство за осигуря-
ване на достъп до предучилищно образование на всич-
ки деца.

 • Участие на роми в проекти за придобиване на профе-
сионална квалификация и заетост: съвместни дейст-
вия на българо-швейцарската програма, Министер-
ство на образованието и науката и училища в цялата 
страна за дуално обучение.

 • Дейности за осигуряване на траен статут на жилища-
та в ромските махали: съвместни действия на местни 
власти и НПО с цел въвеждане на ромски квартали в 
регулация и осигуряване на траен статут на жили-
ща на роми в градовете Видин, Кюстендил, Пещера и 
Дупница.

В. Подкрепа на най-уязвимите групи в ромската 
общност, изложени на неравно третиране поради 
множество характеристики на своята идентичност

Редица изследвания показват, че отделни групи в ром-
ската общност са поставени в по-неблагоприятно положе-
ние поради няколко (множество) различни характеристики 
на своята идентичност, като например принадлежност 
към ромски етнос, женски пол, физическо или психично ув-
реждане и др. Изследване на Агенцията за основните права 
на ЕС за множествената дискриминация в достъпа до здра-
веопазване показа, че видимите малцинства, като ромите, 
се чувстват дискриминирани по-често и въз основа на по-
вече признаци в сравнение с други малцинства45. В доклада 

45 FRA. Inequalities and Multiple Discrimination in Access to and Quality of Healthcare. 
2013, p. 14. Докладът е достъпен на: http://fra.europa.eu/en/publication/2013/ine-
qualities-discrimination-healthcare.

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/inequalities-discrimination-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/inequalities-discrimination-healthcare
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на Агенцията за основните човешки права от 2017 г. се по-
сочва също, че децата и жените от ромски произход пред-
ставляват особено уязвими групи, тъй като правата им са 
изложени на риск от нарушаване46.

Националната програма за подобряване на майчиното 
и детското здраве 2014 – 2020 г. (НППМДЗ) е пример за на-
ционална политика в сферата на здравеопазването, която 
отчита особената уязвимост на жените и децата от ром-
ската общност: „Особено сериозен проблем представлява 
медицинското наблюдение и консултиране на бременните 
жени от ромския етнос. Около 60% от тях не са осигуре-
ни, поради което бременността им не се наблюдава и те не 
получават антенатални консултации. [...] Болшинството 
от бременните ромски жени не посещават консултации и 
първият преглед по време на бременността им се извършва 
при постъпване за раждане“47.

По отношение на достъпа на деца до здравни грижи 
НППМДЗ отбелязва, че „За детските контингенти друг ос-
новен проблем е в малките и отдалечени населени места и в 
кварталите с малцинствено население, където достъпът 
до ОПЛ/педиатър се ограничава поради липсата на таки-
ва“48. Изпълнението на Програмата се осъществява чрез 
изграждане на 31 здравно-консултативни центъра в об-
ластните болници, интегрирани и индивидуализирани ме-
дико-социални услуги за бременни и деца в риск, превенция, 
профилактика, ранна диагностика.

46 Агенция на ЕС за основните права (FRA). Доклад относно основните права от 
2017 г., с. 10. Достъпен на: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-
2018-fundamental-rights-report-2018-opinions_bg.pdf.

47 НППМДЗ, с. 7. Достъпна на http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.
aspx?lang=bg-BG&Id=907.

48 Пак там.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-fundamental-rights-report-2018-opinions_bg.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-fundamental-rights-report-2018-opinions_bg.pdf
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=907
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=907
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Добрите практики, които разглеждаме в този до-
клад, са свързани с дейността на здравно-консултативния 
център в областната болница в гр. Кюстендил съвместно 
с ромската общност за осигуряване на достъп до здравни 
грижи на майки и деца от ромския квартал в града.

 Описание на добрите практики за борба 
с дискриминацията срещу роми
1.1. Делото Йорданова срещу България

През 2014 г. Европейският икономически и социален 
комитет (ЕИСК)49 определя делото Йорданова срещу Бълга-
рия като „правен прецедент за правата на ромите в евро-
пейското право“ поради възможността да допринесе за за-
щитата на правото на жилище на около 10 милиона роми в 
Европа. Комитетът включва делото в селекция от четири 
добри практики за интеграция на ромите, които са предло-
жени за Наградата за гражданско общество на ЕИСК50. 

Решението на ЕСПЧ по това дело беше обявено за 
най-добро решение на Съда за 2012 г. измежду 1678 решения 
на Съда за тази година след публично гласуване в интер-
нет, организирано от Центъра по правата на човека при 
Юридическия факултет на Университета в Гент, Белгия.

49 Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен 
орган на ЕС, в който влизат представители на организации на работниците и 
работодателите и на други групи. Той представя становища по свързани с ЕС 
въпроси пред Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент, 
като по този начин действа като мост между вземащите решения 
институции на ЕС и гражданите на Съюза. За повече информация: https://
europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-so-
cial-committee_bg.

50 European Economic and Social Committee (EESC). Civil Society Prize. Rewarding 
Excellence in Civil Society Initiatives. 2014 EESC, p. 11. Достъпно на: http://www.eesc.
europa.eu/resources/docs/qe-04-14-791-en-c.pdf.

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_bg
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-04-14-791-en-c.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-04-14-791-en-c.pdf
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Кратко описание: Делото Йорданова касае опита на 
столичните общински власти да извадят принудител-
но множество ромски семейства от единствените им 
домове в квартал „Баталова воденица“ на два пъти: през 
2005 – 2006 г. и през 2008 г., поради това че ромите живеят 
незаконно на общински терен, без да им предложи алтерна-
тивен подслон. 

През 2012 г. ЕСПЧ постанови, че изваждането на ром-
ските семейства от „Баталова воденица“ не е необходимо 
в едно демократично общество и представлява нарушение 
на правото на зачитане на личния и семеен живот, гаран-
тирано от член 8 от Европейската конвенция за правата 
на човека (ЕКПЧ). 

Според Съда заповедта за отстраняване на семей-
ството е основана на закон, сам по себе си порочен, защо-
то не изисква преценка за съразмерност. Тя е издадена и 
преразгледана в производства, в които не само не се дава 
защита от несъразмерно вмешателство, но и изобщо не се 
преценява въпросът за необходимост в едно демократично 
общество. 

Мотивите на ЕСПЧ: Мотивите на Съда дават важни 
отправни точки за политиката по жилищния проблем на 
ромите. Например Съдът приема:

 • Жилищата на ромските семейства съставляват те-
хен „дом“ по смисъла на Конвенцията, независимо че 
по вътрешното право се определят като незаконни, и 
изваждането на хората от домовете им би съставля-
вало вмешателство и в правото им на личен и семеен 
живот. 

 • Загубата на дома е „най-крайна форма на вмешател-
ство“ в правото на дом. Застрашеният човек трябва 
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да има достъп до съд, който да реши въпроса на базата 
на член 8 от Конвенцията, без оглед на това, че по въ-
трешния закон човекът няма право на собственост. 
Вътрешният съд е длъжен детайлно да разгледа оп-
лакването за несъразмерност на вмешателството и 
адекватно да се мотивира по него. 

 • В продължение на няколко десетилетия властите не 
са направили нищо, за да отстранят семействата от 
терена, и така де факто са толерирали поселището. 
Това е много важно и е трябвало да се вземе предвид, 
защото бездействието на властите е довело до това 
семействата да развият здрави връзки в района и да 
изградят общностен живот там. Принципът на съ-
размерността изисква такива случаи, които касаят 
цяла общност и дълъг период от време, да се трети-
рат като напълно различни от рутинните случаи на 
изваждане на лице от незаконно владян от него имот.

 • Заповедта за отстраняването се основава на чл. 65 
от Закона за общинската собственост, по който 
хора, незаконно живеещи на общинска земя, могат да 
бъдат извадени без оглед на специални обстоятел-
ства, като продължил десетилетия общностен жи-
вот там или възможни последици, като бездомност. 
По този закон от общинските власти не се изисква 
да направят преценка за съразмерност. Като се ос-
новават на него, властите в случая не се мотивират 
по никакъв начин, освен да посочат, че жалбоподате-
лите незаконно владеят терена. Националният съд 
изрично отказва да слуша аргументи за несъразмер-
ността и дългия период на пребиваване на семейства-
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та. В случай като този подобен подход сам по себе си е 
нарушение на принципа на съразмерност. 

 • Алтернативни начини, признати от правителство-
то в собствените му програми и декларации за роми-
те, са узаконяването на жилища, където това е въз-
можно, изграждането на водопровод и канализация и 
алтернативно настаняване, когато изваждането е 
необходимо. Такива алтернативи не са обмислени в 
случая.

 • Важно е, че преди да издадат заповедта за изважда-
не, властите не са взели предвид риска жалбоподате-
лите да останат бездомни. Те се стремят да изпъл-
нят тази заповед без оглед на последиците. Макар да 
сключват споразумение, в което обещават алтерна-
тивно настаняване на семействата, те после го пре-
небрегват и заявяват, че рискът хората да останат 
без дом е „без значение“. Предвид дълготрайното пре-
биваване на общността на терена обаче принципът 
на съразмерността изисква надлежно съобразяване 
на последиците от изваждането на хората и риска те 
да станат бездомни. 

 • Има противоречие между подхода на местните и пра-
вителствените власти, които в случая заявяват, че 
няма да вземат предвид особените нужди на ромите, 
защото това щяло да бъде „дискриминация“ срещу 
мнозинството, а същевременно приемат национални 
и регионални програми за ромско включване, които 
изхождат от това, че ромите са ощетено малцин-
ство с особени проблеми, които изискват съответно 
специфично решение. 
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 • Властите не разпознават положението на жалбо-
подателите като отхвърлена и социално ощетена 
общност. Такива общности имат нужда от помощ, за 
да упражняват равни права с мнозинството. Тъкмо 
бездействието да се поправи тяхното де факто не-
равенство посредством различен подход спрямо тях, 
може да бъде дискриминация. 

 • Ощетеното положение на социалната група на жал-
боподателите е следвало да се вземе предвид, като им 
се помогне да добият официален статут на нуждае-
щи се от жилище, което да им даде право на достъп 
до наличните общински жилища на равна нога. Това се 
признава от българските власти в техните програ-
ми за ромите, но не е направено в случая.

Характеристики на добра практика

Решението на ЕСПЧ е добра практика, защото за-
дължава българските власти да направят промени в за-
конодателството, с цел да го приведат в съответствие 
с изискванията на Европейската конвенция за правата 
на човека. Съдът задължава България да промени закона 
си и практиката по него така, че заповеди за отстра-
няване на хора от публична земя или сгради, когато мо-
гат да се засегнат права по Конвенцията, дори когато 
владението е незаконно, ясно да сочат целта на изваж-
дането, засегнатите хора и мерките за осигуряване на 
съразмерност. Според решението на Съда конкретната 
заповед за изваждане на хората от „Баталова воденица“ 
трябва да се отмени или изпълнението ѝ да се спре, до-
като не бъде поправен законът.
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Решението Йорданова и други срещу България по-
стави началото на практика на Съда по налагане на 
привременни мерки по чл. 39 при случаи, в които има 
опасност от нарушаване на чл. 8 ЕКПЧ. До този момент 
такива мерки са били налагани само в изключител-
ни случаи – заплаха за живота (по смисъла на чл. 2) или 
здравето (по смисъла на чл. 3 от Конвенцията). Съдът 
налага такава мярка само след като на базата на реле-
вантна информация е стигнал до заключението, че жал-
боподателят е изложен на реален риск от непоправима 
вреда. 

Тази практика съответства на Десетте общи основ-
ни принципа за приобщаване на ромите, Принцип № 1: Кон-
структивни, прагматични и недискриминационни политики, 
защото са насочени към защитата на основни човешки пра-
ва чрез прилагане на европейското антидискриминационно 
право и целят премахването на дискриминационни бариери 
пред интеграцията на ромите.

1.2. Решения на Европейския комитет по социални 
права за нарушения на ревизираната Европейска 
социална харта

Решение по жалба № 31/2005, ЕЦПР срещу България

Решението на Европейския комитет по социални пра-
ва (ЕКСП) по колективна жалба 31/2005, ЕЦПР срещу Бълга-
рия, се отнася за дискриминация на ромите в областта на 
жилищното настаняване, която се проявява в съществува-
щата сегрегация, липса на правна сигурност на владеенето 



БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО 49

и свързани с това евикции и лоши жилищни условия51. Коми-
тетът прави заключение, че има нарушение на ревизирана-
та Европейска социална харта във връзка с неадекватните 
жилищни условия на ромите, както и във връзка с липсата 
на правна сигурност на владеенето.

В своите мотиви ЕКСП припомня, че държавите член-
ки са длъжни да гарантират, че евикциите се осъществя-
ват при условия, които гарантират зачитане на човешко-
то достойнство, както и алтернативно жилище52. 

Комитетът смята, че законодателството (Закон за 
устройство на територията, 2001 г.) дава възможност за 
узаконяване на жилища, но условията са прекалено строги, 
за да бъдат полезни за неотложното разрешаване на спеш-
ната ситуация с разрешаването на жилищните условия на 
ромските семейства (съблюдаване на безопасността на 
постройките и хигиенните изисквания; официалните до-
кументи, удостоверяващи собствеността; регистрация-
та в Общината и др.) – ситуация, която се признава също и 
от правителството53.

Комитетът счита, че властите в България прием-
ат и де факто толерират действията на ромите, което 
следва от факта, че ромските квартали съществуват от 
много години и макар и не навсякъде, на тях им се осигу-
рява предоставяне на комунални услуги, като например 
електроснабдяване, и жителите им заплащат за това. Съ-
ответно, макар че властите разполагат с широко поле за 
преценките си при определянето на мерки в областта на 

51 Council of Europe: ECSR. European Roma Rights Center v. Bulgaria. Decision on the 
Merits, 18 October 2006. Collective Complaint 31/2005. Решението е достъпно на: 
http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/decision-on-the-merits-by-the-europe-
an-committee-of-social-rights-18-october-2006.pdf.

52 Пак там, пар. 52.
53 Пак там, пар. 54.

http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/decision-on-the-merits-by-the-european-committee-of-social-rights-18-october-2006.pdf
http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/decision-on-the-merits-by-the-european-committee-of-social-rights-18-october-2006.pdf
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градоустройството, те трябва да намерят точния баланс 
между общия интерес и правата на гражданите54.

В решението се подчертава, че действащото зако-
нодателство относно узаконяването на жилища засяга по 
непропорционален начин ромските семейства. Стрикт-
но прилагайки правилата за узаконяване спрямо ромите, 
чието положение е различно и вследствие ненамесата на 
държавата за определен период (по отношение на докумен-
тите за собственост и правилата за сигурност и хигиена), 
България, като не взема предвид спецификата на техния 
живот, дискриминира ромските семейства55.

Комитетът не се съгласява с твърденията на бъл-
гарското правителство, че българското законодателство 
предоставя адекватна защита от дискриминация. Той 
подчертава, че не е достатъчно само законът да съдържа 
разпоредби за равно третиране срещу дискриминация. Ко-
митетът смята, че чл. Е на ревизираната Европейска со-
циална харта налага задължение на властите да вземат 
предвид валидните различия между хората и да действат 
съобразно с тях. Това означава, че за интегрирането на 
едно етническо малцинство, като ромите, са необходими 
допълнителни действия56. Тъй като Комитетът смята, че 
правителството не е предприело такива действия, поста-
новява, че държавата е нарушила забраната за дискрими-
нация в ревизираната Европейска социална харта във връз-
ка с жилищните условия на ромите. 

Решението на ЕКСП е потвърдено от Резолюция CM/
ResChS(2007)2 на Комитета на министрите на Съвета на 
Европа57.

54 Пак там, пар. 54.
55 Пак там, пар. 55.
56 Пак там, пар. 42.
57 Достъпно на: https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{“ESCDcIdentifier”:[“re-

schs-2007-2-en”]}.

https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{�ESCDcIdentifier�:[�reschs-2007-2-en�]}
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{�ESCDcIdentifier�:[�reschs-2007-2-en�]}
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Решение по жалба № 46/2007, ЕЦПР срещу България

Решението на Европейския комитет по социални пра-
ва по тази жалба установява, че българските власти са 
нарушили правото на опазване на здравето, гарантирано 
в чл. 11 от ревизираната Европейска социална харта във 
връзка със забраната за дискриминация в чл. Е от Харта-
та, поради това че не са предприели адекватни мерки в от-
говор на изключването, маргинализирането и заплахите 
за здравето на ромите. Също така властите са нарушили 
и правото на социално осигуряване и на медицински услуги, 
гарантирани в чл. 13(1) от ревизираната Европейска соци-
ална харта58.

Комитетът отбелязва, че чл. 11 от Хартата налага 
определени позитивни задължения за държавите членки, за 
да се гарантира ефективното упражняване на правото на 
здраве, като следи за спазването на тези задължения, осо-
бено по отношение на социално слабите лица и уязвимите 
групи хора59.

В решението си Комитетът отбелязва, че здравно-
осигурителната система, основана на заплащането на 
осигурителни вноски, каквато е системата в България, би 
отговаряла на изискванията на Ревизираната харта, ако 
едновременно с това съществуваше и паралелна здравно-
осигурителна система, от която да се ползват и лицата, 
нямащи възможност да заплащат здравноосигурителни 
вноски, която да предоставя необходимата грижа не само 
в условията на спешна медицинска помощ или в ситуации, 
застрашаващи живота60.

58 Council of Europe: ECSR. European Roma Rights Center v. Bulgaria. Decision on the 
Merits, 3.12.2008, Collective Complaint 46/2007. Решението е достъпно на:  
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-46-2007-dmerits-en.

59 Пак там, пар. 45.
60 Пак там, пар. 41.

http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-46-2007-dmerits-en
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Комитетът счита, че са налице достатъчно дока-
зателства, че ромите не живеят в здравословна среда. 
Това положение може отчасти да се дължи на липсата на 
превантивни държавни политики, например липсата на 
превантивни мерки, осигуряващи чиста вода в ромските 
квартали, както и на неадекватността на мерките за оси-
гуряване на добър стандарт от гледна точка на обществе-
ното здраве в жилищата в тези квартали61.

Комитетът счита, че липсват систематични, дъл-
госрочни правителствени мерки за повишаване на здрав-
ната култура62. Решението на ЕКСП е потвърдено от Ре-
золюция CM/ResChS(2010)1 на Комитета на министрите на 
Съвета на Европа63.

Решение по колективна жалба № 48/2008, ЕЦПР сре-
щу България

Решението на Европейския комитет по социални 
права по тази жалба установява нарушение от страна на 
българската държава на правото на социално осигуряване 
и правото на медицински услуги, гарантирани в чл. 13(1) от 
ревизираната Европейска социална харта64. 

Според решението на Комитета поправките в Зако-
на за социалното подпомагане, влезли в сила от 1.06.2006 г., 
прекратяващи социалната помощ за лица в нужда след 18, 
12 или 6 месеца, са в нарушение на ревизираната Европей-
ска социална харта65. Комитетът също така отбелязва, че 

61 Пак там, пар. 47.
62 Пак там, пар. 48.
63 Resolution CM/ResChS(2010)1: Collective Complaint No. 46/2007 by the European 

Roma Rights Centre (ERRC) against Bulgaria. Резолюцията е достъпна на:  
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=reschs-2010-1-en.

64 Пак там, пар. 43.
65 Council of Europe: ECSR. European Roma Rights Center v. Bulgaria. Decision on the 

Merits, 18.02.2009, Collective Complaint 48/2008. Решението е достъпно на: 
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-48-2008-dmerits-en.

http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=reschs-2010-1-en
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-48-2008-dmerits-en
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законовите поправки е възможно силно да засегнат някои 
от групите в най-неравностойно положение в България и 
по-специално ромите, имайки предвид сериозните затруд-
нения, които те изпитват на трудовия пазар. В този сми-
съл Комитетът решава, че има нарушение на забраната за 
дискриминация по отношение на защитените от ревизи-
раната Европейска социална харта права, поради това че 
поправките в Закона за социалното подпомагане неизбежно 
ще доведат до отказ от основното право на хората в не-
равностойно положение да бъдат третирани достойно66. 

Решението на Европейския комитет по социални пра-
ва е потвърдено от Комитета на министрите на Съвета 
на Европа с Резолюция CM/ResChS(2010)267.

В отговор на решението на ЕКСП българското пра-
вителство отменя времевите ограничения с поправки-
те в Закона за социалното подпомагане, влезли в сила от 
1.01.2011 г.68

Характеристики на добра практика

Решенията на Европейския комитет по социални 
права (ЕКСП) са добра практика в тълкуването на за-
дълженията на държавите, произтичащи от забраната 
на дискриминацията в европейското право. Комитетът 
утвърждава позитивните задължения на държавите да 
предприемат действия за премахването на системната 
дискриминация. Също така Комитетът последовател-

66 Пак там, пар. 44.
67 Resolution CM/ResChS(2010)2: Collective Complaint No. 48/2008 by the European 

Roma Rights Centre (ERRC) against Bulgaria. Резолюцията е достъпна на:  
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=reschs-2010-2-en.

68 Пак там.

http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=reschs-2010-2-en
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но тълкува забраната за дискриминация като включва-
ща и забрана за непряка дискриминация. Такава непряка 
дискриминация може да възникне, когато държавата не 
взема предвид всички валидни различия или не предпри-
ема необходими стъпки, за да гарантира, че правата и 
колективните предимства, които са предназначени за 
всички хора, наистина са достъпни за всички хора.

Конкретно за България, решенията на ЕКСП са до-
бра практика, защото постановяват отговорността 
на държавата да извърши необходимите законодател-
ни промени, които i) да дадат възможност за узаконява 
нето на жилищата на роми; ii) да дадат възможност за 
достъп на ромите до здравно осигуряване и съответно 
до адекватни медицински грижи; iii) да премахнат не-
пропорционалното въздействие на Закона за социално-
то подпомагане върху отделни групи хора. 

Решенията на ЕКСП съответстват на Принцип № 1: 
Конструктивни, прагматични и недискриминационни полити-
ки от Десетте общи основни принципа за приобщаване на 
ромите, защото те са насочени към защитата на основни 
човешки права чрез прилагане на европейското антидис-
криминационно право и целят премахването на дискрими-
национни бариери пред интеграцията на ромите.

1.3. Решението на Съда на Европейския съюз по дело 
C-83/14, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД/Комисия

Със своето решение от 16.07.2015 г. Съдът на Евро-
пейския съюз (СЕС) постановява, че монтирането на недос-
тъпна височина на електромерите в квартал с компактно 
ромско население би могло да представлява дискриминация 
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поради етнически произход, когато в други квартали елек-
тромерите се монтират на достъпна височина. 

През 2012 г. Комисия за защита от дискриминация 
(КЗД) за втори път установява дискриминация по жалба 
срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Жалбоподател-
ката се оплаква, че не може да контролира показанията на 
електромера си и моли дружеството да предприеме необ-
ходимите мерки за монтирането на уреда на подходящо-
то място с оглед осигуряване на възможност за визуален 
достъп. Тя подозира, че сметките ѝ за ток се надписват и 
желае да проверява стойностите на измервателния уред. 
Тази е една от няколко подобни жалби пред националния 
орган по равенството, подадени от жалбоподатели в раз-
лични градове в България, като всички са с едно и също оп-
лакване – в квартали с преобладаващо ромско население 
ЧЕЗ поставя електромерите на потребителите на високи 
стълбове, недостъпни за самите потребители.

ЧЕЗ обжалва решението на КЗД пред Администра-
тивен съд – София, който установява разминаване между 
Закона за защита от дискриминация и Директивата на ЕС 
за расовото равенство, която този Закон транспонира (вж. 
Глава 1.2. „Забраната за дискриминация в правото на Евро-
пейския съюз“). Съдът прави преюдициално запитване до 
СЕС, като поставя въпроси по тълкуването и прилагането 
на текстове от Директивата.

В решението по дело C-83/14 СЕС отбелязва, че прин-
ципът на равно третиране се прилага не само към лицата с 
определен етнически произход, но и към лицата, които, ма-
кар сами по себе си да не принадлежат към съответния ет-
нос, съвместно с първите търпят по-малко благоприятно 
третиране или са в особено неблагоприятно положение в 
резултат от дискриминационна мярка.
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Съдът в Люксембург подчертава, че макар в кварта-
ла да живеят и граждани, които не са от ромски произход, 
това обстоятелство само по себе си не изключва възмож-
ността спорната практика да е въведена заради общия ет-
нически произход на повечето от жителите на квартала 
(т.е. заради ромския им етнически произход).

Съгласно решението на Съда дори поставянето на 
електромерите на недостъпна височина да цели основно 
препятстване на злоупотребите в квартала, тя все пак 
несъразмерно засяга лицата от ромски произход в сравне-
ние с лица с различен произход. При такова едно положение 
поставянето на електромерите би могло да е оправдано, но 
само ако ЧЕЗ докаже, че няма по-слабо ограничителни мер-
ки за решаването на проблема.

Характеристики на добра практика

Тази практика прилага Принцип № 7: Използване на 
общностните инструменти от Десетте общи основни 
принципа за приобщаване на ромите. В случая е използ-
ван един от правните инструменти на ЕС – Директива-
та за равенство между расите.

1.4. Проекти за десегрегация на училищата в 
ромските квартали

Десегрегацията в образованието на ромите е подход, 
който българското правителство приема като водещ при 
осигуряването на равен достъп на ромите до образование с 
приемането през 1999 г. на Рамковата програма за равноп-
равно интегриране на ромите в обществения живот в Бъл-
гария. Рамковата програма формулира като приоритет 
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в сферата на образованието преодоляване на най-широко 
разпространената форма на сегрегация в образованието 
на ромите – „наследената от предишния режим система на 
фактическа сегрегация на ромските деца в т.нар. „цигански 
училища” със засилено трудово обучение, която в по-но-
во време се пренася и в обособяване на сегрегирани ромски 
паралелки“69. В следващите години всички правителстве-
ни документи за интеграцията на ромите утвърждават 
този подход. През 2001 г. президентът на РБ публично поз-
дравява проекта за десегрегация на Сдружение „Организа-
ция ДРОМ“ в гр. Видин70 като първата стъпка от един про-
цес, с който българската държава е ангажирана71. 

От 2000 г. Сдружение „Организация ДРОМ“ започва 
изпълнение на проект за десегрегация на училището в кв. 
„Нов път“, гр. Видин. Проектът включва записване на де-
цата, които се обучават в обособеното ромско училище в 
ромския квартал, в различни училища в целия град; предос-
тавяне на педагогическа помощ за интегрирането на деца-
та в съответните нови училища и работа с родителите 
за оказване на помощ на децата в образователния процес. 
През следващото десетилетие стотици ромски деца, кои-
то участват в този проект, получават възможност за 
достъп до качествено образование в училища извън ром-
ския квартал. Към 2018 г. около 300 ромски деца от гр. Ви-
дин, завършили гимназия през този период, се обучават във 
или са завършили висши учебни заведения.

69 Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското 
общество. Достъпна на: ophrd.government.bg/view_file.php/4688.

70 През учебната 2000 – 2001 г. неправителствената „Организация ДРОМ“ във 
Видин започна процес на десегрегация на ромското училище в кв. „Нов път“ в 
гр. Видин чрез записване на ромски деца в останалите училища в града.

71 European Roma Rights Center. The Desegregation of the “Romani Schools” in Bulgaria – 
a Condition for an Equal Start of Roma. Текстът е достъпен на: http://www.errc.
org/cikk.php?cikk=241.

ophrd.government.bg/view_file.php/4688
http://www.errc.org/cikk.php?cikk=241
http://www.errc.org/cikk.php?cikk=241
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По модела на проекта в гр. Видин в периода 2000 – 
2010 г. ромски неправителствени организации изпълняват 
проекти в още девет града72: гр. Монтана – Фондация „Ре-
сурсен център ШАМ“; гр. Сливен – Сдружение „Ромска ака-
демия за култура и образование“ (РАКО); гр. Плевен – Фон-
дация „Амала – Р“; гр. Пловдив – Фондация за регионално 
развитие „Рома – Пловдив“; гр. Пазарджик – Фондация за 
междуетническо сътрудничество „Напредък“; гр. София – 
Фондация „Романи Бахт“; гр. Стара Загора – Фондация „Ло-
зенец“; гр. Берковица – Фондация „Регионално културно раз-
витие „Нангле – 2000“ и гр. Кюстендил – Фондация „Център 
за местни и регионални политики“. 

Всичките десет проекта за десегрегация в образо-
ванието се осъществяват с подкрепата на международ-
ни донори73. Основна цел на тези проекти е обучението на 
ромски деца извън сегрегираните училища, разположени 
в кварталите с преобладаващо ромско население. Проек-
тите работят в тясно сътрудничество с родителите, 
училищните власти и общините и се ползват с тяхната 
подкрепа и съдействие. Тези проекти се осъществяват по 
сходна методология, която включва: мотивация на роди-
телите да записват децата извън кварталните училища; 
информационни кампании сред родителите за характерис-
тиките на образователната услуга в различни училища; 
допълнителна педагогическа помощ за деца, които изоста-
ват в учебния процес, както и транспорт до училищата 

72 За подробно описание на десегрегационните проекти, вж. БХК: По пътя 
към зрелостта. Оценка на десегрегационния процес осъществяван от 
неправителствени организации в България. София, 2008. Достъпно на: https://
www.bghelsinki.org/media/uploads/special/po_patya_kam_zrelostta-2008.pdf.

73 Проектите са финансирани от Институт „Отворено общество – Европа“ 
(Будапеща) и Ромския образователен фонд (Будапеща).

https://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/po_patya_kam_zrelostta-2008.pdf
https://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/po_patya_kam_zrelostta-2008.pdf


БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО 59

в централните части на градовете, в случаите, в които 
това се налага. 

Устойчивото развитие на десегрегационните проек-
ти и обхващането в тях на стотици нови деца всяка година 
насочва обществения дебат в България към възможност-
ите и ползите от интегрирано образование на ромите. В 
дебата се включват различни обществени кръгове, като 
образователни специалисти, администратори в сферата 
на образованието, неправителствени организации и поли-
тици. Резултатът от този дебат е първата стратегия за 
интеграция на ромите в образованието на Министерство 
на образованието и науката (МОН) – Стратегия за образо-
вателна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства (2004 г.), както и създаването на Центъра за 
образователна интеграция на децата и учениците от ет-
ническите малцинства към МОН през 2005 г.74

Независимо от множеството документи, които са 
приети от правителството, десегрегацията остава ос-
новно дейност на неправителствени организации и не 
прераства в държавна политика поради липсата на прак-
тически действия от страна на правителството за уста-
новяването на институционални практики в тази посока. 
В поредица от доклади през последните години Европей-
ската комисия и Агенцията на ЕС за основни права (FRA), 
отбелязват високите нива на сегрегация на ромите в об-
разованието като централен проблем на равния достъп на 
ромите до качествено образование.

Отделни общини съдействат за реализирането на 
проектите със средства от своите бюджети и след от-
теглянето на международните донори. В гр. Сливен напри-

74 Достъпна на: http://coiduem.mon.bg/.

http://coiduem.mon.bg/
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мер Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ 
(РАКО) и Община Сливен продължават успешно партньор-
ство по проекта за десегрегация на ромското училище в кв. 
„Надежда“, гр. Сливен. След оттеглянето на международния 
донор, проектът се подкрепя финансово със средства от 
общинския бюджет. Благодарение на съвместните усилия 
на местните институции и ромската организация РАКО 
в продължение на повече от десетилетие над 500 ромски 
деца завършват средно образование и се реализират на па-
зара на труда. Проектът спира работа към 2015 г. поради 
липса на финансиране. 

Община Кюстендил е сред малкото общини, които 
към 2018 г. поддържат работата на десегрегационен про-
ект, започнал през 2009 г., и осигуряват основното финан-
сиране за него. Проектът се осъществява в партньорство 
с местната ромска организация „Център за местни и реги-
онални политики“, която получава финансова подкрепа от 
Ромския образователен фонд (Будапеща). Към 2018 г. в него 
участват 480 деца от ромския кв. „Изток“, които се обу-
чават в етнически смесена образователна среда в училища 
извън ромския квартал. 

Останалите десегрегационни проекти, които дейст-
ват в периода 2000 – 2010 г., са принудени да преустановят 
работа след организирана от държавни институции и ме-
дии кампания, в която организациите, ръководещи тези 
проекти, са обвинени в злоупотреба със средства. Въпреки 
че тези обвинения не са доказани и няма осъдени, органи-
зациите не са в състояние да ръководят такива мащабни 
проекти, изискващи високо доверие от обществеността.

Последната стратегия на Министерството на об-
разованието и науката за интеграцията на ромските деца 
в образованието от 2015 г. признава постигнатите успе-
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хи от тези проекти и подчертава, че „интеграцията и ин-
теркултурните взаимодействия могат да се реализират 
единствено в етнически смесена образователна среда“75. 
Независимо от наличието на добри практики с доказани 
резултати, от една страна, и признаването на вредите 
от сегрегираното образование от страна на българските 
власти, от друга, през 2015 г. МОН отчита, че „процесът на 
закриване на сегрегирани детски градини и училища спря, а 
положителните резултати от него до значителна степен 
бяха минимализирани от последвалата в повечето случаи 
вторична сегрегация“. Причините за това са: „липсата на 
нормативен регламент, на дългосрочно целево финанси-
ране, както и на последователна институционална и об-
ществена подкрепа“. 

Характеристики на добра практика

 • Десегрегационните проекти са средство за прео-
доляване на сегрегацията на ромите в образова-
нието и приобщаването им към образователната 
система. Те премахват пречките за достъп до ка-
чествено образование, породени от изолацията на 
децата в сегрегираните училища.

 • Приносът на десегрегационните проекти за пре-
венция на отпадането от училище и за постигане 
на по-високи образователни резултати е доказан 
в многобройни изследвания и признат от образова-
телните институции.

75 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 
малцинства (2015 – 2020), с. 8. Достъпна на: http://mon.bg/bg/143.

http://mon.bg/bg/143
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 • Моделът, по който са структурирани тези проек-
ти, предполага участие на родителите в образо-
ванието на собствените им деца и мотивирането 
на същите да го подпомагат.

 • Проектите ангажират пряко местната власт и 
образователните институции и подпомагат съз-
даването на трайни нагласи в тези институции за 
образователна интеграция на ромските деца.

Проектите за десегрегация в образованието съот-
ветстват на: Принцип № 1: Конструктивни, прагматични и 
недискриминационни политики, защото са насочени към за-
щитата на основните човешки права на достъп до образо-
вание и защита от дискриминация; Принцип № 4: Приобщава-
не към мнозинството, защото са насочени към премахване 
на сегрегацията на ромите и към недопускане на изкуст-
вени, създадени само за ромите, политики в отделни сфери 
(като образование) и Принцип № 8: Участие на регионалните 
и местните власти, защото се прилагат в тясно сътрудни-
чество с тях. 

1.5. Равен достъп до предучилищно образование

Към края на 2017 г., според данни на Министерството 
на образованието и науката (МОН), от общо 204 общини, за 
които има информация, само в 13 родителите на 5- и 6-го-
дишните деца не заплащат за задължителното предучи-
лищно образование76 и само в 12 родителите не заплащат 
такси за детска градина за деца на възраст 2 – 6 години77.

76 В България предучилищното образование за деца на 5 и 6 години е 
задължително според изискванията на Закона за предучилищното и 
училищното образование (чл. 8(1)).

77 Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“: Колко 
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Различни проучвания разкриват, че достъпът на 
ромски деца до качествено предучилищно образование е за-
труднен в сравнение с достъпа на мнозинството от насе-
лението и този факт поражда неравенство още от ранна 
детска възраст. Според данните от 2011 г. на Агенцията 
на ЕС за основните права (FRA) в България само 45% от ром-
ските деца на възраст между 4 години и началната въз-
раст на задължителното образование са посещавали пре-
дучилищно образование. В последващо изследване на FRA от 
2016 г. този процент се е увеличил до 66%, но остава далеч 
под нивото на общото население в страната, обхванато в 
ранно детско образование, което е 89%78. Сред държавите в 
проучването на FRA Унгария се откроява с високи нива на 
участие на ромите в предучилищно образование – 91%. Ос-
новна причина за това е финансовата подкрепа за бедните 
семейства79.

Проучването на Световната банка „Към равен старт: 
Запълване на празнотата в ранното образование на ром-
ските деца в източна Европа“80 (2012) показва съществени 
позитивни корелации между предучилищното образование 
на ромски деца и тяхната успеваемост в следващите ета-
пи на образованието. Ромските деца, които са включени в 
предучилищната система, постигат по-високи резултати 
при учене и има много по-голяма вероятност да се запишат 

безплатно е задължителното предучилищно образование? Статията е 
достъпна на: http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3102&lang=1.

78 Агенция на ЕС за основните права (FRA). Второ проучване на положението на 
малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз. 2018, с. 26. Достъпно на: 
https://publications.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/d1e36336-3168-
11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-bg.

79 Пак там.
80 World Bank. Toward an Equal Start. Closing the Early Learning Gap for Roma Children 

in Eastern Europe. 4 June 2012. Докладът е достъпен на: http://siteresources.world-
bank.org/EXTROMA/Resources/RomaECD_FinalReport.pdf.

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3102&lang=1
https://publications.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/d1e36336-3168-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-bg
https://publications.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/d1e36336-3168-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-bg
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/RomaECD_FinalReport.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/RomaECD_FinalReport.pdf
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в средно училище. Изследването в Чешката република и 
Словакия показва, че е много по-малко вероятно децата да 
попаднат в системата на училищата за деца със специални 
образователни нужди81. Подобни са заключенията от про-
учването на FRA през 2011 г. в седем държави – членки на ЕС. 
Повечето ромски деца, които към момента на проучването 
посещават редовно училище, са участвали в предучилищно 
образование82. 

Докладът на Световната банка прави няколко пре-
поръки за политиките по отношение на включването на 
ромските деца в предучилищното образование: (1) да се оси-
гури по-добра информираност на родителите по отноше-
ние на ползите от предучилищното образование за успева-
емостта на децата в по-късните етапи от живота; (2) да 
се развива включващо предучилищно образование, като се 
въвличат родителите на децата чрез съдействието на по-
мощник-учители; (3) да се премахнат финансовите прегра-
ди за предучилищно образование в съчетание с подходящи 
субсидии за редовно посещение; и (4) да се оказва помощ на 
родителите при отглеждането на децата у дома83. 

През 2012 г. Община Тунджа получи награда за успеш-
ни политики за интеграция на ромите на международен 
форум, осъществен в партньорство на Европейската ко-
мисия и Фондация „Отворено общество“84. Общината беше 
избрана сред други участници в конкурса в раздел „Образо-
вание“ поради решенията на Общинския съвет през 2010 г. 

81 Пак там, p. 35 – 36.
82 Агенция на ЕС за основните права (FRA). Образование: положението на ромите 

в 11 държави-членки на ЕС. 2016, с. 18. Докладът е достъпен на: http://fra.europa.
eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-roma-survey-dif-education_bg.pdf.

83 World Bank. Toward an Equal Start..., p. 51 – 62.
84 Open Society Foundations. Mayors Making the Most of EU Funding for Roma Inclusion. 

Текстът е достъпен на: https://www.opensocietyfoundations.org/voices/mayors-
making-most-eu-funds-roma-inclusion.

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-roma-survey-dif-education_bg.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-roma-survey-dif-education_bg.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/mayors-making-most-eu-funds-roma-inclusion
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/mayors-making-most-eu-funds-roma-inclusion
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и 2011 г. да отмени таксите за задължителното предучи-
лищно образование и да намали наполовина таксите за по-
сещение на детска градина за деца на възраст 2 – 4 години. 
Тези решения дават възможност на много родители роми 
да запишат децата си в предучилищно образование и по 
този начин да увеличат техните шансове за успех в след-
ващите етапи на образованието. След проучване на ефек-
та върху посещаемостта през 2015 г. Общинският съвет 
приема решение за отмяна на всички такси в детските гра-
дини и яслите в общината.

През 2014 – 2015 г. в България е проведено мащабно из-
следване за оценка на въздействието с цел да се установи 
кои са най-ефективните методи за повишаване посещае-
мостта на предучилищно образование сред общностите в 
неравностойно положение. Оценката на въздействието е 
извършена по отношение на проекта „Готови за училище“ 
на неправителствената организация „Тръст за социална 
алтернатива“, който стартира през 2014 г. в 235 населени 
места в България и обхваща 5737 деца от уязвими групи85. 
Целта на проекта е да предостави информация за ефек-
тивни подходи за увеличаване обхвата на ромски деца в 
детските градини, която може да послужи за формиране на 
политики в тази област, както и да насърчи включването 
на децата от уязвими групи в предучилищното образова-
ние. 

Резултатите от това изследване показват, че пре-
доставянето на безплатен достъп до детска градина на-
малява наполовина дела на децата на възраст между 3 и 5 
години, които не са записани в детска градина, както и до 
повишаване на посещаемостта с около 20%. Допълнител-

85 Тръст за социална алтернатива. Проект „Готови за училище“. Подробности за 
проекта са достъпни на: http://www.socialachievement.org.

http://www.socialachievement.org
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ните финансови стимули в размер на 7 или 20 лв. месечно, 
отпускани в рамките на проучването под условие за посе-
щаване на занимания, нямат пряко отражение върху запис-
ването и посещаемостта, което е признак, че разходите, 
свързани със записването в детска градина, са по-същест-
вена пречка, отколкото предполагаемите нагласи и по-
требности от допълнителни финансови стимули. Органи-
зирането на срещи в населените места за предоставяне на 
информация относно важното значение на детската гра-
дина също не влияе върху посещаемостта, макар да води 
до известно подобряване на възприятията на родителите 
относно предимствата на детската градина, както и до 
нарастване на стремежите на родителите за децата им, 
особено за момичетата. Като цяло отмяната на таксите 
за детска градина представлява най-ефективната стра-
тегия за увеличаване на тяхната посещаемост86.

През м. юни 2018 г. омбудсманът на Република Бълга-
рия дава начало на кампанията „Без такса в детските гра-
дини“, която цели да осигури равен достъп до качествено 
предучилищно образование на децата в България чрез от-
падане на таксите за детските градини и в предучилищно-
то образование87. Омбудсманът се ангажира с изработване 
на законодателни предложения за промяна в Закона за пре-
дучилищното и училищно образование, която да осигури за-
плащането на разходите за предучилищно образование от 
държавния бюджет. 

86 Световна банка. Насърчаване на посещаването на детска градина от деца в 
неравностойно положение: експериментални доказателства от България. 2017, 
с. 26 – 31. Документът е достъпен на: http://documents.worldbank.org/curated/
en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Support-
ing-Disadvantaged-Children-bg.pdf.

87 Вж. на сайта на Омбудсман на Република България: http://www.ombudsman.bg/
news/4737.

http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://www.ombudsman.bg/news/4737
http://www.ombudsman.bg/news/4737
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Характеристики на добра практика

 • Осигуряването на достъп до предучилищно обра-
зование на ромски и други деца от социално уяз-
вими семейства чрез премахване на финансовите 
прегради се основава на ясни данни както за това, 
че премахването на таксите стимулира посе-
щаемостта, така и за това, че има пряка връзка 
между участието в предучилищно образование и 
по-нататъшната успеваемост в училище.

 • Целта на кампанията на омбудсмана практика-
та на отделни общини да премахнат таксите за 
предучилищно образование да се превърне в общо-
национална политика чрез съответните законо-
дателни промени ще осигури дълготрайно реше-
ние за преодоляване на финансовите пречки пред 
бедните семейства.

Тази практика прилага няколко от Десетте общи 
основни принципа за приобщаване на ромите: Принцип № 1: 
Конструктивни, прагматични и недискриминационни полити-
ки – целта на премахването на таксите за предучилищно 
образование е да осигури равен достъп за всички деца; Прин-
цип № 2: Ясно определена, но не изключителна насоченост – 
дейността ясно идентифицира ромите като уязвима гру-
па, но не изключва всички други уязвими групи, които имат 
сходни проблеми; Принцип № 6: Трансфер на основани на 
фактите политики – налице са показателни социално-ико-
номически данни, които обосновават необходимостта от 
по-пълно обхващане на уязвимите групи в предучилищното 
образование като предпоставка за тяхната успеваемост в 
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училище; Принцип № 8: Участие на регионалните и местните 
власти – няколко общини вече са оценили ползата от сво-
боден достъп до предучилищно образование и са премахна-
ли всякакви такси; Принцип № 9: Участие на гражданското 
общество – кампанията се провежда с участието на не-
правителствени организации, учени и изследователи, кое-
то позволи постигането на публичен дебат по тази тема; 
Принцип № 10: Активно участие на ромите – активно участ-
ват граждански ромски организации.

1.6. Мерки за борба с младежката безработица: 
Проект „Домино“

Проектът „Домино“ има за цел изработването на 
модел и изграждането на капацитет за прилагане на прин-
ципите на учене чрез работа (дуално обучение) в професио-
налното образование в България88. Той дава възможност 
за обединяване на усилията на училища и производствени 
предприятия, за да се подобрят условията за образование, 
придобиване на трудови умения и реализация на пазара на 
труда на младите хора в България. Обучението включва 
теоретична подготовка в 8., 9. и 10. клас и практика в ре-
ална работна среда в 11. и 12. клас. С всяка учебна година се 
увеличават часовете за практика на учениците в реална 
работна среда, като накрая на обучението си те прекарват 
два дни от седмицата в училище, а в останалите три рабо-
тят на трудов договор срещу заплащане в предприятията, 
включени в системата на дуалното образование. По време 
на обучението в 8. – 10. клас учениците получават стипен-
дии, а за практиката в работна среда получават заплаща-

88 Проектът „Домино“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Конфедерация 
Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. 
Допълнителна информация за проекта е налична на: http://dominoproject.bg/.

http://dominoproject.bg/
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не в размер на 90% от минималната работна заплата за 
страната съобразно изработеното време. Проектът за-
почва през учебната 2015 – 2016 г. в две гимназии в страна-
та и обхваща общо 81 ученици. През учебната 2017 – 2018 г. 
в него участват 32 професионални училища от 19 града в 
страната. Те партнират със 170 фирми и обучават над 
1100 ученици по 8 професии, като машиностроене, авто-
мобилна мехатроника, промишлена електроника, мебелно 
производство, туризъм, хранителни технологии и др. 

Проектът има общонационален характер и не е насо-
чен към ромски младежи или други уязвими групи, но според 
ръководния екип ромите в отделните градове проявяват 
интерес към възможностите за учене чрез работа, канди-
датстват и са приемани на общо основание в паралелките 
за дуално обучение. В зависимост от демографските ха-
рактеристики в отделните градове в проекта участват 
различен брой роми, но тъй като не се събират данни по ет-
нически признак, броят на включените роми не може да се 
определи. По неофициална информация за Професионална 
гимназия „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък, през различни пе-
риоди броят на участващите роми стига до 20% от съот-
ветната паралелка. Средно за това училище броят на уче-
ниците роми е около 8 – 10%. По преценка на съответното 
училище се заплащат разходите за транспорт на ученици 
от бедни семейства, които трябва да пътуват от околни 
села. Делът на младите роми, които не работят, не учат и 
не се обучават допълнително като основна дейност, е 65% 
за България. По последния показател има известно влоша-
ване в сравнение с 2011 г., когато измереният дял на млади 
роми, които не работят и не учат, е 61%89 в сравнение с 19% 

89 FRA. Poverty and employment: the situation of Roma in 11 EU Member States, 2012, p. 
21. Докладът е достъпен на: http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-results-glance
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от общия брой на населението на страната на същата въз-
раст90. 

Според участници в проекта повишеният интерес на 
учениците към ученето чрез работа, както и сключването 
на трудов договор с работодател намалява броя на отпада-
щите ученици и повишава дисциплината в училище.

Едно от най-съществените предимства за младежи-
те, които завършват дуалната форма на професионално 
образование, е възможността да намерят работа поради 
придобитата професионална квалификация и установени-
те работни отношения с едно или повече предприятия по 
време на обучението. Според данните от проекта „Доми-
но“ близо 90% от учениците, завършили дуалната форма на 
обучение, започват работа веднага след завършване на учи-
лище91. В Казанлък, където партньори на професионалната 
гимназия са няколко големи фирми, около 80% от завър-
шилите дуалната форма на образование остават да рабо-
тят в съответните фирми, които партнират на гимна-
зията. Ромите, участващи в дуалната форма на обучение, 
се интегрират успешно както в самото училище, така и 
по-късно, като работници в партниращите предприятия92. 
Според ръководството на проекта няма дискриминацион-
но отношение към ромите от страна на работодателите, 
които партнират на съответните професионални учили-

roma-11-eu-member-states-survey-results-glance.
90 Агенция на ЕС за основните права (FRA). Второ проучване на положението 

на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз Роми — 
Избрани резултати. 2018, с. 24. Достъпно на: https://publications.europa.eu/
en/publication-detail/-/publication/218b2793-b6cc-11e6-9e3c-01aa75ed71a1/lan-
guage-bg.

91 Интервю с Петя Евтимова, ръководител на проекта „Домино“, 13.09.2018 г., 
София.

92 Интервю с Любомир Костадинов, заместник-директор по учебната част, 
Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък, 12.09.2018 г.

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-results-glance
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/218b2793-b6cc-11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-bg
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/218b2793-b6cc-11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-bg
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/218b2793-b6cc-11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-bg
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ща. След завършване на 12. клас ромите, които са премина-
ли професионалното обучение, получават възможност за 
работа, както и останалите младежи. 

За осигуряване на устойчивост на системата на ду-
алното образование се налагат законодателни промени, за 
да се въведат регламентирани изисквания към работода-
телите, наставниците, учителите методици; да се актуа-
лизират учебните програми в съответствие с потребно-
стите на бизнеса; да се разшири обхватът на училищата, 
реализиращи дуална система на обучение, и др. До края на 
2018 г. се очаква приемане на изменения в Закона за профе-
сионалното образование и обучение, които да регламенти-
рат основни аспекти от практиката за осигуряване на ка-
чество на дуалната система на обучение. 

Тази практика съответства на Принцип № 4: Приоб-
щаване към мнозинството от Десетте общи основни прин-
ципа за приобщаване на ромите, защото ромите са инте-
грирани в общонационална политика (дуалното обучение), 
която не се стреми да създава изкуствени, предназначени 
само за ромите, форми на приобщаване в образованието и 
заетостта. 

1.7. Достъп до здравеопазване на жени и деца

Жените и децата от ромската етническа група са из-
ложени на повишен риск от неравнопоставено третиране 
при достъпа до здравни грижи поради наличието на множе-
ство фактори, които предпоставят тяхната уязвимост, 
като етнически произход, пол, бедност и географска изо-
лация93. За да изследва достъпа на ромски жени до здравни 

93 В свое изследване за множествената дискриминация Агенцията на ЕС за 
основните права (FRA) идентифицира жени от етнически малцинства 
като една от трите групи, които са най-застрашени от множествена 
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грижи, FRA прави проучване на достъпа до здравно осигу-
ряване, което е условие за достъп до здравни грижи. Из-
следването от 2011 г. в 11 държави – членки на ЕС, показва 
най-висок процент на ромски жени без здравно осигуряване 
в България: 59% от жените роми над 16 години в България 
нямат здравни осигуровки в сравнение с 57% процента от 
мъжете роми и 22% от жените, които не са роми94. 

Ромската неправителствена организация ЛАРГО ра-
боти в кв. „Изток“, гр. Кюстендил, от 2007 г. През послед-
ните години ЛАРГО извършва редовен общностен монито-
ринг на достъпа на роми от кв. „Изток“ до здравни услуги. 
Според неофициални данни в кв. „Изток“ в Кюстендил живе-
ят около 10 000 души. Над 40% от мъжете и жените са без 
здравни осигуровки. Според информацията на ЛАРГО же-
ните над 18 години със здравни осигуровки са изключение, 
поради това че не са наети официално на работа. Здравно 
неосигурените жени са поставени допълнително в нерав-
ностойно положение по време на бременност, поради това 
че нямат достъп до акушеро-гинекологични консултации, 
освен платени от самите тях. За много жени от кв. „Из-
ток“ заплащането на такива прегледи е непосилно, пора-
ди което много бременности остават непроследени. Това 
крие рискове от усложнения в състоянието на плода и на 
майката.

ЛАРГО работи съвместно с лекари, ръководители на 
лечебни институции, медицински сестри, представители 

дискриминация при достъп до здравеопазване. Вж. Inequalities and Multiple 
Discrimination in Access to and Quality of Healthcare, FRA 2013, p. 14. Достъпно на: 
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/inequalities-and-multiple-discrimina-
tion-healthcare.

94 FRA. Discrimination against and Living Conditions of Roma Women in 11 EU Member 
States. 2014, p. 29. Докладът е достъпен на: https://fra.europa.eu/sites/default/
files/fra_uploads/fra-2014-roma-survey-dif-women-2_en.pdf.

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/inequalities-and-multiple-discrimination-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/inequalities-and-multiple-discrimination-healthcare
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-roma-survey-dif-women-2_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-roma-survey-dif-women-2_en.pdf
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на Здравната каса и на ромската общност за намирането 
на трайни решения за подобряване достъпа на ромите до 
здравни услуги. През 2016 – 2017 г. организацията изпълни 
проект „Жажда за живот“, чиято цел е да намали рискове-
те от загуба на плода и раждане на деца с интелектуални 
и/или физически увреждания поради бедност и/или липса 
на достъп до медицински грижи и да увеличи шансовете за 
пълноценно развитие на децата от бедни семейства чрез 
насърчаване на кърменето, здравословното хранене, раз-
витието на хигиенни навици и посещаването на детски 
градини95. Мерките за превенция на усложнения при бремен-
ността и раждането включват изнесени гинекологични ка-
бинети в общността за прегледи, консултации и изследва-
ния на здравно неосигурени жени от социално слаби групи. 
Подпомагането на ранното детско развитие се осъщест-
вява чрез кампания „от врата на врата“ за насърчаване на 
кърменето, закаляването, здравословното хранене, разви-
тието на хигиенни навици и посещаването на детски гра-
дини. 

Сътрудничеството на ЛАРГО с МБАЛ „Д-р Никола 
Василиев“, гр. Кюстендил, има решаващо значение за пъл-
ноценното изпълнение на дейностите по проекта. През 
2018 г., след номинация от Сдружение ЛАРГО, Национал-
ната мрежа за децата96 присъди награда „Златна ябълка“ 
в категория „Болница“ на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“, гр. 
Кюстендил. Наградите „Златна ябълка“97 получават ор-

95 Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на „Тръст за социална 
алтернатива“, България.

96 Националната мрежа за децата (НМД) е неправителствена организация, 
създадена през 2003 г. като алианс на неправителствени организации, които 
работят в сферата на правата на детето. Повече информация за НМД може 
да се намери на: http://nmd.bg/.

97 Повече информация за наградите може да се намери на: http://nmd.bg/cam-
paigns/nagradi-zlatna-yabalka/.

http://nmd.bg/
http://nmd.bg/campaigns/nagradi-zlatna-yabalka/
http://nmd.bg/campaigns/nagradi-zlatna-yabalka/
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ганизации и институции, които са се отличили с принос 
за благосъстоянието на децата в България. Болницата в 
Кюстендил сътрудничи с НПО и институции при случаи на 
деца в риск (различни индивидуални случаи); работи актив-
но за задържане в медицинското заведение на малолетни и 
непълнолетни майки на деца с риск за здравето; проследява 
и консултира неосигурени бременни жени.

В болницата от 2016 г. е изграден и функционира 
Здравно-консултативен център по майчино и детско здра-
ве98; има и приемно-консултативен кабинет по педиатрия. 
Бременните жени, които са неосигурени, се проследяват 
през Центъра за майчино и детско здраве, осигуряват им се 
консултации и медицински грижи.

Болницата има и практика да сигнализира всички ин-
ституции, когато има съмнение за дете в риск. Медиците 
работят за насърчаването на кърменето и ранна интер-
венция, както и за превенция на изоставянето. В Центъра 
за майчино и детско здраве работят координатор, пси-
холог, социален работник и предоставят психологическа 
подкрепа и консултиране на деца с увреждания и хронични 
заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в 
болницата, и превенция на изоставянето на деца. Специа-
листите консултират и по въпросите на деца с уврежда-
ния, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки 
и бременни с патология на бременността на място в Здрав-
но-консултативния център или в дома по искане на лекар 
от друго лечебно заведение. Насочването на пациенти към 

98 Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве (ЗКЦМДЗ) 
реализират дейностите си в изпълнение на Националната програма за 
подобряване на майчиното и детско здраве (2014 – 2020 г.). В тях е заложено да 
се предоставят специализирани консултации от медицински и немедицински 
специалисти, включително и за деца с увреждания, деца с хронични 
заболявания, недоносени деца и бременни жени.
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Центъра се осъществява от лекаря на детето след изчерп-
ване на диагностично-терапевтичните възможности на 
извънболничната помощ за дейностите в обхвата на за-
дължителното здравно осигуряване.

От няколко години ЛАРГО работи за преодоляване 
на бариерите за достъп до репродуктивно здраве на неос-
игурени бременни жени чрез промяна на Наредба 26/2007 г. 
на Министерство на здравеопазването за здравна помощ 
за неосигурени бременни жени99. От 2013 г. Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща един акуше-
ро-гинекологичен преглед за неосигурени бременни жени, 
който е крайно недостатъчен и с нисък обхват на прило-
жение. Национална програма за подобряване на майчиното 
и детско здраве 2014 – 2020 г. посочва този проблем100. Как-
то показва гражданският мониторинг на приложението на 
Наредбата, извършен от ЛАРГО през 2016 – 2017 г.101, дори и 
наличните възможности за проследяване на бременност-
та при жени без здравни осигуровки се използват ограниче-
но поради непознаване от страна както на пациенти, така 
и на здравните заведения. Граждански организации настоя-
ват за увеличаване на броя на прегледите и изследванията 
на бременни жени, за да се предотвратят рискови раждания 
на майките и увреждания на бебето и да се спестят на дър-
жавата много пари. 

За съжаление, и през 2017 г. Министерство на здравео-
пазването не извърши промени в Наредба 26/2007, които да 

99 Наредба №  26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на 
здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (обн. ДВ, бр. 51 
от 2007 г.). Достъпна на: https://lex.bg/laws/ldoc/2135556407.

100 НППМДЗ, с. 7.
101 Сдружение ЛАРГО. Кръгла маса на тема „Общностен мониторинг на 

здравните услуги в ромския квартал „Изток“ – гр. Кюстендил“, 2018.

https://lex.bg/laws/ldoc/2135556407
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улеснят достъпа до качествени здравни грижи за бременни 
неосигурени жени, както препоръчват граждански органи-
зации и специалисти по акушерство и гинекология.

Характеристики на добра практика

 • Жени и деца в неравностойно положение получа-
ват достъп до качествено здравно обслужване в 
рамките на национална политика за майчино и 
детско здраве, която се осъществява чрез Здрав-
но-консултативния център за майчино и детско 
здраве в гр. Кюстендил. Благодарение на сътруд-
ничеството на Центъра с ромска организация са 
създадени благоприятни условия за повишаване 
достъпа на жени и деца от ромския кв. „Изток“ до 
здравни грижи и за преодоляване на пречките за 
достъп до здравни грижи на бременни ромски жени 
поради липса на здравно осигуряване.

 • Работата на Сдружение ЛАРГО в гр. Кюстендил 
е насочена към преодоляване на системни пречки 
за достъп до качествено здравеопазване, каквато 
пречка се явява липсата на здравно осигуряване, 
засягаща голям процент роми, включително жени.

Тази практика съответства на няколко от Десетте 
общи основни принципа за приобщаване на ромите: Прин-
цип № 1: Конструктивни, прагматични и недискриминацион-
ни политики – дейностите са насочени към премахване на 
системни пречки за достъп на ромите до здравни грижи; 
Принцип № 2: Ясно определена, но не изключителна насоче-
ност – дейностите на Центъра за майчино и детско здра-
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веопазване имат ясна насоченост към ромите, но не из-
ключват всички други уязвими групи, които имат сходни 
проблеми; Принцип № 5: Осъзнаване на измерението за равен-
ство между половете – съвместните дейности на Сдруже-
ние ЛАРГО и болницата в Кюстендил вземат предвид по-
требностите и положението на ромските жени и отчитат 
специфичните форми на уязвимост на ромските жени при 
достъпа до здравеопазване; Принцип № 8: Участие на регио-
налните и местните власти – практиката се осъществява 
с участието на местните здравни органи и практикуващи 
лекари; Принцип № 9: Участие на гражданското общество – 
дейността се организира от неправителствена организа-
ция; участват още учени и изследователи; Принцип № 10: 
Активно участие на ромите – водещата роля на ромската 
неправителствена организация при осъществяването на 
дейностите дава възможност за активно включване на ро-
мите.

1.8. Регулация на ромските квартали и траен статут 
на жилищата в тях

По данни на българското правителство около една 
четвърт от жилищата в ромските квартали са незакон-
ни102. Кварталите с преобладаващо ромско население са те-
риториално сегрегирани, с лоша улична мрежа и комунал-
на инфраструктура, както и с лош достъп до комунални и 
обществени услуги, като питейна вода, електричество и 
санитарни съоръжения. Според изследването на UNDP/FRA 
от 2011 г. непропорционално голям брой роми в сравнение 
с неромското население живеят в жилищни условия, които 

102 Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в 
Република България 2005 – 2015 г., с. 9. Достъпна на: http://www.strategy.bg/
StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=433.

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=433
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=433
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не отговарят на стандартите103. В много населени места 
няма подробни устройствени планове (ПУП) за ромските 
квартали или приетите преди няколко десетилетия ПУП 
вече не са актуални, поради което на тези места не се из-
вършват инвестиции в инфраструктура и облагородяване. 
Много от постройките в кварталите са без необходимите 
строителни разрешения, което ги прави незаконни. Неза-
конните постройки са резултат на дългогодишно негли-
жиране на проблема от страна на местните власти.

Поради това че много от кварталите са построе-
ни върху общинска, държавна или частна собственост, 
ромските семейства нямат документи за собственост 
върху земята или сградите, в които живеят. Липсата на 
документи за собственост заедно с липсата на информи-
раност относно правата им прави семействата уязвими 
по отношение на сигурността на жилищата им и ги излага 
на постоянна заплаха от принудителни евикции. През по-
следните години зачестяват случаите на принудително 
изваждане на ромски семейства от домовете им, без да им 
бъде осигурено алтернативно жилище от страна на общи-
ните.

Липсата на законова процедура в българското зако-
нодателство за узаконяване на незаконно построени жи-
лища след влизането в сила за Закона за устройството на 
територията (ЗУТ) през 2001 г. разкрива сериозно проти-
воречие между съществуващата нормативна уредба и ан-
гажиментите за регулация и узаконяване на жилищата в 
ромските квартали, поети от българското правителство 
в няколко последователни стратегически документа, при-
ети през 1999, 2005, 2010 и 2012 г.104

103 UNDP/WB/EC. Regional Roma Survey 2011, Housing, p. 23.
104 Действащата законова уредба не предвижда процедура за узаконяване на 
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Неуреденият статут на ромските квартали е при-
чина техните жители да бъдат възпрепятствани в упраж-
няването на редица граждански и социални права в продъл-
жение на много години. Едни от най-сериозните случаи на 
лишаване от достъп до права възникват след влизането в 
сила на измененията на Закона за гражданската регистра-
ция (ЗГР) през 2011 г. След тези промени в цялата страна са 
регистрирани случаи на роми, останали без документи за 
самоличност105. Заради липсата на изискуемите от ЗГР до-
кументи за собственост или наем много роми не могат да 
получат удостоверение за постоянен адрес, съответно да 
им бъде издаден документ за самоличност106. Поради създа-
дения проблем една година по-късно, през 2012 г., се прием-
ат нови изменения в ЗГР, според които адресна регистрация 
може да се направи не само срещу документ за собственост, 
но и срещу друг документ, доказващ ползването на жили-
щето, като например договор с ВиК, „Топлофикация“ или 
някое от електроразпределителните дружества. В случай 
че лицето не може да представи документ за собственост 
или ползване за жилищни нужди, обстоятелствата за из-
вършване на адресна регистрация се установяват от коми-

незаконни жилища. Изключение прави времевият отрязък от 26.11.2012 г. 
до 26.11.2013 г., когато е позволено узаконяването на незаконни сгради, 
построени преди 2003 г. Тази процедура обаче важи само за собственици на 
земята, върху която е построена сградата, или за лица, които имат законно 
право на строеж.

105 Михайлова, Д. (автор), Кашъмов, А. (рецензент). Гражданската регистрация 
в България: Състояние на неопределеност. Институт „Отворено общество“, 
2013. Документът е достъпен на: https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/
OSI_Publication_Roma_5.pdf.

106 Чл. 90 ЗГР изисква заявяване на постоянен и настоящ адрес за целите на 
гражданската регистрация. Чл. 92 (2) изброява видовете документи, които 
лицата, подлежащи на гражданска регистрация, следва да представят. Това 
са: документ за собственост; документ за ползването на имота за жилищни 
нужди; други документи, доказващи собствеността или ползването на 
имота.

https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/OSI_Publication_Roma_5.pdf
https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/OSI_Publication_Roma_5.pdf
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сия, определена със заповед на кмета на общината107. Про-
блемите с издаването на лични документи на роми обаче 
продължават въпреки направените промени в ЗГР.

Независимо от създаването на няколко документа, 
в които държавата се ангажира с разрешаването на про-
блема със статута на кварталите с преобладаващо ром-
ско население, към 2018 г. няма систематични действия в 
тази посока. Изолирани са случаите, в които отделни об-
щини предприемат действия за регулация и изграждане на 
инфраструктура в тези квартали.

В този доклад добрите практики, които осигуряват 
траен статут на жилищата в ромските махали, отразя-
ват дейността на няколко общини, в които са налице раз-
лични обстоятелства, свързани със собствеността на зе-
мята, върху която са построени жилищата на роми, както 
и с градоустройствените дейности в ромските квартали. 
В част от случаите дейностите на общините се извърш-
ват със съдействието на неправителствени организации 
и външни донори.

Продажба на общински нежилищни имоти,  
гр. Видин

Община Видин е сред малкото общини в България, 
които намират работещ механизъм да дадат траен ста-
тут на незаконните постройки в кв. „Нов път“ на гр. Видин 
в рамките на съществуващото законодателство, което 
не позволява узаконяване на незаконно построени сгради. 
Населението на квартала е около 8000 души. Според оцен-
ката на Сдружение „Организация ДРОМ“ над 40% от къщи-
те са незаконни, защото са построени върху земя, която 

107 Чл. 92(8) ЗГР.
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е частна общинска собственост. През 2008 г. е приета но-
вата кадастрална карта на гр. Видин, в която са отразени 
постройките в кв. „Нов път“, а от 2010 г. влиза в сила под-
робният устройствен план за кв. „Нов път“. 

Съгласно Наредбата за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество на територия-
та на община Видин108 от 2008 г. Общината дава възмож-
ност на жителите на кв. „Нов път“, чиито къщи са отразени 
в кадастралния план, да закупят земята под тях. Закупу-
ването става чрез обявяването на търг за съответния 
парцел. След закупуването на земята постройките, които 
отговарят на изискванията на Закона за устройство на 
територията, получават удостоверения за търпимост109. 
След преминаването на тези процедури собствениците на 
земята получават нотариален акт за имотите си, с който 
могат да сключат договори с различни доставчици на ко-
мунални услуги. Въпреки че тази възможност съществува 
от 2008 г., малцина жители на квартала успяват да се въз-
ползват от нея преди 2017 г. Причините за това са: липсата 
на информация, невъзможност да осигурят необходимите 
документи, а също така и високата тръжна цена на земя-
та, определена от независим лицензиран оценител. 

В края на 2016 г. ромската неправителствена орга-
низация Сдружение „Организация ДРОМ“ в гр. Видин обявя-
ва кампания за получаване на траен статут на къщите 

108 Приета с Решение № 198 по Протокол № 12 от 29.11.2008 г. Достъпна на: 
http://test.vidin.bg/pages/Наредба%20за%20реда%20за%20придобиване,%20
управление%20с%20общинско%20имущество.

109 Според Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията, параграф 124, в сила от 26.11.2012 г., построените преди 
31.03.2001 г. сгради, за които няма строителни книжа, но са били допустими 
по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и 
нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този 
Закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за 
ползване.

http://test.vidin.bg/pages/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5,%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://test.vidin.bg/pages/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5,%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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в ромския квартал „Нов път“110. Кампанията има за цел да 
ускори процеса по откупуване на терени от общината от 
страна на ромските семейства, които имат построени 
къщи върху земята. Дейностите в кампанията включват 
разговори със семейства, които имат къщи в квартала, на 
които юристи от Организацията и представители на об-
щинската администрация разясняват въпросите за ста-
тута на къщите и дават съвети на хората как да подгот-
вят участието си търговете. Местна кабелна телевизия 
излъчва поредица от предавания, в които гражданите на кв. 
„Нов път“ получават подробна информация за възможност-
ите за закупуване на земята под къщите и получаването 
на траен статут на постройките. Организацията оказва 
съдействие на семейства от квартала да се сдобият с не-
обходимите документи за участие в търговете и да реги-
стрират закупените поземлени имоти. Разяснителната 
кампания на „Организация ДРОМ“ дава възможност на мно-
го роми от квартала да се убедят в необходимостта от 
придобиване на траен статут на жилището си и да участ-
ват в търговете за закупуване на общинска земя.

Същевременно „Организация ДРОМ“ работи с общин-
ската администрация и с общността при организирането 
на търговете за продажба на имотите, за да се предотвра-
тят измами и опасността ромски семейства да бъдат ли-
шени от единствените си къщи. 

Разяснителната кампания на „Организация ДРОМ“ 
дава възможност на много роми от квартала да се убедят 
в необходимостта от придобиване на траен статут на 

110 Кампанията, част от проекта „Равен достъп до жилища за ромите в 
гр. Видин“ (Equal access to housing for Roma in Vidin), се осъществява в 
партньорство с Български хелзинкски комитет и е финансирана от 
Институт „Отворено общество“.
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жилището си и да участват в търговете за закупуване на 
общинска земя. В резултат на тази кампания се наблюда-
ва повишено желание от страна на ромите да придобиват 
терените, на които са построени къщите им. Към 2018 г. 50 
семейства са узаконили своите къщи, а други са в процеду-
ра на одобряване.

Регулация и законно застрояване на квартали с 
ромско население в Кюстендил, Пещера и Дупница

От 2014 г. Фондация „Тръст за социална алтернати-
ва“ (ТСА) работи по програма „Градоустройство – печелим 
всички“, чиято цел е да разработи иновативни подходи за 
регулация и законно застрояване в обособените ромски 
квартали в градовете Кюстендил, Пещера и Дупница. Про-
грамата предвижда изработване на подробни устройстве-
ни планове за отделните квартали, които се даряват на 
съответните общини, промяна на предназначението на зе-
меделски земи и продажба на урегулирани поземлени имоти 
на нуждаещи се семейства с цел законно застрояване.

През м. ноември 2017 г. влиза в сила подробният ус-
тройствен план за кв. „Изток“ в гр. Кюстендил, който се 
простира на територия с обща площ от 282 дка, с повече 
от 6000 жители и нужда от благоустрояване. Планът, из-
работен с финансовата подкрепа на ТСА, обхваща цялата 
територия на кв. „Изток“ и включва общинската собстве-
ност, частните имоти, сградите, които са реализирани, 
както и дава възможност за реализиране на нови сгради. 
Сградите, които градоустройствено отговарят на норма-
тивите, са запазени. Регулацията на кв. „Изток“ позволява 
по-нататъшни инвестиции за изграждане на инфраструк-
тура и облагородяване на квартала. 
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Програмата се осъществява в партньорство с об-
щинските власти в трите града. Това сътрудничество 
подпомага общинските администрации при изпълнението 
на правомощията им в сферата на градоустройството. 
Едно от главните постижения на Програмата в трите 
населени места е постигнатото съгласие с общинските 
власти, че построените вече домове на семействата в 
ромските квартали могат да бъдат запазени при съблю-
даване на съществуващите законови разпоредби и в съот-
ветствие с изискванията на международните норми за за-
щита на дома на всеки човек. Премахването на постройки 
е крайна мярка, която може да се предприеме само за да се 
предотврати опасност за живота и здравето на техните 
обитатели или на други хора.

През 2017 г. програма „Градоустройство – печелим 
всички“ на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ е 
отличена с награда в категорията „Изключителен принос“ 
на програмата „Устойчиви градове и населени места“, коя-
то се присъжда от Глобалния форум за населените места 
и се подкрепя от Програмата на ООН за околната среда. 
Наградата отличава организации от целия свят за приноса 
им към изпълнението на целите за устойчиво развитие на 
ООН111.

Социално-икономически ефекти от узаконяването на 
жилища в ромските квартали

През 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията 
прави качествен анализ на състоянието на ромската общ-
ност в гр. Каварна след извършените от Община Каварна 

111 Повече информация за наградата е достъпна на: http://www.gfhsforum.org/
SCAHSA-2017?_l=en.

http://www.gfhsforum.org/SCAHSA-2017?_l=en
http://www.gfhsforum.org/SCAHSA-2017?_l=en
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целенасочени инвестиции в областта на жилищното нас-
таняване и инфраструктурата в ромския квартал „Хаджи 
Димитър“ през периода 2004 – 2010 г. Общината предоста-
вя общинска земя за строеж на нови жилища и дава възмож-
ност на собственици на незаконни сгради да ги узаконят. 
По данни на Общината през 2015 г. не е имало незаконни 
сгради в кв. „Хаджи Димитър“112. 

Община Каварна извършва инвестиции в инфраструк-
турата на квартала, които включват изграждане на водо-
провод и канализационна система, премахване на нерегла-
ментираното сметище, асфалтиране и ремонти на улици, 
изграждане на детски площадки113. Инвестициите в инфра-
структура и жилища са част от всеобхватна програма на 
Общината за подобряване на жизнения статус на ромите, 
която включва още инвестиции в образование, трудова за-
етост и здравеопазване, както и участие в политическия 
живот. Тези дейности на Общината са отличени от Ев-
ропейската комисия с награда за комплексен подход в дей-
ностите за интеграция на ромската общност през 2012 г.114 

Извършените от Общината инвестиции подобряват 
качеството на жилищата и достъпа на жителите на квар-
тала до редица обществени услуги. Подобряването на са-
нитарните съоръжения и хигиенните условия в квартала 
повишава защитата на населението от разпространение 

112 Център за изследване на демокрацията. Социално-икономически ефекти от 
публичните инвестиции за приобщаване на ромите, 2015, с. 33. Документът е 
достъпен на: http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17541.

113 Mayors Making the Most of EU Funds, (MERI): A Handbook for Good Practices of 
Roma Inclusion. Open Society Foundations, Budapest, July 2013. Документът е 
достъпен на: https://www.opensocietyfoundations.org/voices/mayors-making-
most-eu-funds-roma-inclusion.

114 European Commission: Employment, Social Affairs & Inclusion. Awards Cer-
emony: Mayors Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion. Информация  
за наградените кметове е достъпна на: http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=750&eventsId=610&furtherEvents=yes.

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17541
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/mayors-making-most-eu-funds-roma-inclusion
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/mayors-making-most-eu-funds-roma-inclusion
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750&eventsId=610&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750&eventsId=610&furtherEvents=yes
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на заразни болести и води до подобряване на здравните ха-
рактеристики на населението. Например през 2013 – 2014 г. 
резултатите на Община Каварна в сферата на най-широко 
разпространените заразни болести са по-добри или също 
толкова добри като средните за страната115.

По отношение на някои основни индикатори за бед-
ност, като например липсата на електричество, теча-
ща вода, тоалетна, баня и санитарни съоръжения, както 
и законността на обитаваното жилище и качеството на 
жилищните условия, по-голям дял от ромите в Каварна са 
в по-добро положение през 2015 г., отколкото през 2004 г., 
когато са започнали инвестициите. Например през 2015 г. 
процентът на ромите в Каварна, които не изпитват ма-
териални лишения, е по-висок от процента, регистриран в 
изследването на Агенцията на Европейския съюз за основ-
ните права (FRA) от 2011 г.116

Характеристики на добра практика

Подобно на десегрегационните проекти в образо-
ванието, дейностите по регулация на ромските квар-
тали и осигуряване на траен статут на жилищата в 
тях са насочени към разрешаването на системен про-
блем, който пречи на големи групи роми да упражняват 
основни човешки права. Липсата на регулация в ромски-
те квартали прави невъзможно инвестирането в из-

115 Център за изследване на демокрацията. Социално-икономически ефекти от 
публичните инвестиции за приобщаване на ромите в Каварна. 2015, с. 39 – 40. 
Докладът е достъпен на: http://old.csd.bg/fileSrc.php?id=22684.

116 Пак там, с. 61 – 62.

http://old.csd.bg/fileSrc.php%3Fid%3D22684
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граждане на инфраструктура в тях и обрича жители-
те им на мизерни условия на живот. Липсата на законов 
статут на жилищата излага жителите им на опасност 
от принудителни евикции. Нещо повече, това е причина 
за постоянни политически манипулации през последни-
те две десетилетия – неразрешените от държавата въ-
проси се използват от различни политически фактори 
за сплашване на ромите и за извличане на политически 
дивиденти по време на избори.

Сътрудничеството на общините с неправител-
ствените организации е важно за провеждане на разяс-
нителни дейности сред ромската общност, както и за 
мотивация на ромите да поемат своите отговорности, 
за да получат сигурност на жилището.

Както и при десегрегационните проекти обаче, 
поради липсата на държавна политика проблемът не 
се решава на национално ниво, а само в отделни общини 
и зависи от това дали съществуващото законодател-
ство може да се приложи към местните условия, дали 
има добра воля на местните власти, дали има активни 
граждански организации, които да работят с ромската 
общност, а също така и от наличието на финансови ре 
сурси от донорски организации. Общините, които са за-
емат с разрешаването на този проблем, търсят начини 
да компенсират липсата на финансови и експертни ре-
сурси, като например вземат финансиране от външни 
донори и използват безвъзмездните услуги на неправи-
телствени организации. 

Добрите практики за узаконяване на домовете на 
роми съответстват на няколко от Десетте общи основ-
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ни принципа за приобщаване на ромите: Принцип № 1: Кон-
структивни, прагматични и недискриминационни политики – 
насочени към защитата на основни човешки права чрез 
премахването на системни пречки пред интеграцията на 
ромите; Принцип № 8: Участие на регионалните и местните 
власти – партньорството на общините има ключова роля 
при изпълнението на проектите за регулация на ромските 
квартали и узаконяване на жилища, като в отделни случаи 
самите общини стават инициатор на такива действия; 
Принцип № 9: Участие на гражданското общество – проек-
тите стартират по инициатива на неправителствени 
организации, които осигуряват и финансиране за тяхно-
то изпълнение; включени са експерти от различни сфери; 
Принцип № 10: Активно участие на ромите – работата с ром-
ските общности е основен елемент на проектите, а въвли-
чането им в подготовката и осъществяването на проек-
тите е ключ към успеха.
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Глава III. Пречки за превръщане 
на добрите практики в политики 
за преодоляване на системната 
дискриминация на ромите

Стигматизацията на ромите в публичното прос-
транство е явление, което присъства в обществения жи-
вот още от началото на 90-те години. Последното десети-
летие обаче е белязано от силно влошаване на обществения 
климат, свързан с интеграцията на ромите и правата на 
човека като цяло. Наблюдаващи организации в страната и 
в чужбина алармират за изостряне на расистките прояви 
срещу роми, включващи нападения по расистки подбуди и 
актове на колективно наказание, безнаказано подбуждане 
към дискриминация и насилие, принудителни евикции в на-
рушение на международните норми за правата на човека. 

Тази обществена среда е несъвместима с поетите 
от правителството ангажименти за борба с дискримина-
цията срещу роми. Публичните политики за интеграция 
са неефективни, често невъзможни, поради силната стиг-
матизация и насажданата нетърпимост към ромите. В 
изводите от своя специален доклад за ефективността на 
европейските политики за интеграция на ромите Европей-
ската сметна палата предупреждава, че липсата на цели 
за борба с дискриминацията и антиромските настроения 
може да компрометира успешното реализиране на инте-
грационните политики. В доклада на европейските одито-
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ри, който включва и България, се подчертава, че пренебрег-
ването на антиромските настроения създава условия за 
развитие или продължаване на неограничена институцио-
нална дискриминация, което може да намали съществено 
ефективността на проектите за интегриране на ромите, 
включително на тези, съфинансирани от бюджета на ЕС117.

 1. Слово на омразата и 
престъпения от омраза

Анализите на редица наблюдатели в България, както 
и на международни органи, наблюдаващи правата на човека, 
сочат, че през последните години се наблюдава ескалира-
не на публичното подбуждане към омраза, дискриминация 
и насилие на основата на раса, националност, етническа 
принадлежност, религия, сексуална ориентация. Ромите са 
сред най-силно засегнатите жертви на словото на омраза-
та. 

Езикът на омразата се употребява все по-често от 
представители на публичната власт и други публични фи-
гури, в чиито изказвания се съдържат открити заплахи за 
колективни репресивни действия към ромите118. Една от 
основните причини за влошаването на обществения кли-
мат е изострянето на расистката антиромска риторика 
в публичното слово на политици и представители на упра-

117 Европейска сметна палата. Инициативи на политиката и финансова подкрепа 
от страна на ЕС за интегриране на ромите — постигнат е значителен напредък 
през последното десетилетие, но са необходими допълнителни усилия на местно 
равнище. 2016, пар. 126. Документът е достъпен на: https://www.eca.europa.eu/
Lists/ECADocuments/SR16_14/SR_ROMA_BG.pdf.

118 Вж. напр. Български хелзинкски комитет. Отворено писмо до Председателя на 
Народното събрание г-жа Цачева по повод изказванията на г-н Валери Симеонов. 
София, 17.12.2014 г. Достъпно на: http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/
single/otvoreno-pismo-do-predsedatelkata-na-narodnoto-sbranie-g-zha-cache-
va-po-povod-izkazvaniyata-na-g-n-simeonov/.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_14/SR_ROMA_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_14/SR_ROMA_BG.pdf
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/otvoreno-pismo-do-predsedatelkata-na-narodnoto-sbranie-g-zha-cacheva-po-povod-izkazvaniyata-na-g-n-simeonov/
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/otvoreno-pismo-do-predsedatelkata-na-narodnoto-sbranie-g-zha-cacheva-po-povod-izkazvaniyata-na-g-n-simeonov/
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/otvoreno-pismo-do-predsedatelkata-na-narodnoto-sbranie-g-zha-cacheva-po-povod-izkazvaniyata-na-g-n-simeonov/
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вляващите. В предизборните кампании през 2013 г. и 2017 г. 
няколко партии, които впоследствие бяха представени в 
българския парламент, а от 2017 г. и в правителството, 
използваха расистка риторика, подбуждаща към омраза 
спрямо ромите и други малцинства. Както отбелязват на-
блюдателите на изборите през 2017 г. от Организацията 
за сигурност и сътрудничество в Европа, „тонът на кампа-
нията бе помрачен от употребата на расистка, ксенофоб-
ска, антиромска и антитурска риторика“119. Тези прояви на 
расизъм в публичната политическа реч, които бяха остро 
разкритикувани от множество организации, са оставени 
без последствия от страна на българските правораздава-
телни органи. През 2014 г. и 2015 г. високопоставени поли-
тици – народен представител и министър на здравеопазва-
нето – отправиха груби расистки обиди и явни заплахи за 
репресивни мерки срещу ромите. И в двата случая прокура-
турата отказа да образува наказателни производства за 
подбуждане към расова омраза120.

Преобладаващата част от медиите – както марги-
нални, така и основни – мултиплицират расистките и ксе-
нофобските възгледи, като безкритично дават трибуна на 
техните изразители. Според национално представително 
проучване на Институт „Отворено общество“ за общест-

119 ОССЕ/СДИПЧ. Република България: Предсрочни избори за Народно събрание. 26 
март 2017 г. Окончателен доклад, с. 15. Документът е достъпен на: http://www.
osce.org/bg/odihr/elections/bulgaria/329976?download=true.

120 През м. юли 2017 г. Бургаският районен съд произнася осъдителната присъда 
за тормоз – дискриминация по чл. 71 от ЗЗДискр, срещу Валери Симеонов, 
вицепремиер в правителството от 2017 г. Вж. статия в „Медиапул“. 
Вицепремиерът е осъден за антиромска реч на омразата, 25.10.2017 г., достъпна 
на: https://www.mediapool.bg/vitsepremierat-valeri-simeonov-e-osaden-za-anti-
romska-rech-na-omrazata-news270953.html. Присъдата е обжалвана от Валери 
Симеонов пред Бургаския апелативен съд, който отменя решението на 
долната инстанция на 18.05.2018 г. Вж. Бургаски апелативен съд, IV въззивен 
състав, дело № IV-40.

http://www.osce.org/bg/odihr/elections/bulgaria/329976?download=true
http://www.osce.org/bg/odihr/elections/bulgaria/329976?download=true
https://www.mediapool.bg/vitsepremierat-valeri-simeonov-e-osaden-za-antiromska-rech-na-omrazata-news270953.html
https://www.mediapool.bg/vitsepremierat-valeri-simeonov-e-osaden-za-antiromska-rech-na-omrazata-news270953.html
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вените нагласи ромите са най-често обект на реч на ом-
разата. През 2016 г. 91,5% от хората, които са чували реч 
на омразата, съобщават, че изказванията са били насоче-
ни срещу роми121. Подобни са и изводите от изследване на 
Фондация „Център за модернизиране на политики“ и Фон-
дация „Медийна демокрация“, в което като жертва на слово 
на омразата 93% от интервюираните посочват ромите122. 
Анализът подчертава установената трайна практика в 
българския медиен контекст да се акцентира етническа-
та принадлежност на ромите в контекста на криминални 
новини. Тази практика се наблюдава „както в медии, които 
открито разчитат на скандала и сензацията, така и в цен-
трални издания“123. Според интервюираните най-често език 
на омразата използват гражданите в социалните мрежи, а 
на второ място след тях се нареждат политиците и жур-
налистите124. 

Въпреки че Наказателният кодекс криминализира 
престъпленията от омраза, няма ефективно разследване 
на такива деяния и на практика липсва правоприлагане.

 2. Принудителни евикции на роми

Публичното подбуждане към омраза спрямо ромите 
създаде условия за периодично избухване на антиромски 
прояви в цялата страна. Въпреки че най-често поводът за 

121 Институт „Отворено общество“. Обществени нагласи спрямо речта на 
омразата в България през 2016 г. София, 12 юли 2016 г., с. 12. Докладът е 
достъпен на: http://osi.bg/downloads/File/2016/Hate%20speech%20BG%20
2016%20interact.pdf.

122 Фондация „Медийна демокрация“, Фондация „Център за модернизиране на 
политики“ (2016). Изследване „Езикът на омраза в България: рискови зони, 
уязвими обекти“. 2016, с. 87 – 88. Достъпно на: http://antihate.europe.bg/sites/de-
fault/files/uploads/antihate_index.pdf.

123 Пак там, с. 201 – 202.
124 Пак там, с. 93.

http://osi.bg/downloads/File/2016/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://osi.bg/downloads/File/2016/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://antihate.europe.bg/sites/default/files/uploads/antihate_index.pdf
http://antihate.europe.bg/sites/default/files/uploads/antihate_index.pdf
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такива прояви е криминален инцидент с участие на роми, 
те прерастват в колективно наказание срещу цялата ром-
ска общност в населеното място с подписки за изселване на 
роми и с призиви за насилие. Под обществен натиск мест-
ните власти предприемат действия за събаряне на неза-
конно построени домове на роми, за които не е осигурено 
алтернативно жилище. 

Принудителните евикции на роми от единствените 
им домове грубо погазват принципите на интеграционна-
та политика към ромите, защото тези действия са насо-
чени точно в обратна посока – задълбочаване на маргина-
лизацията на ромските общности. 

Международните стандарти изискват в случаи, кога-
то принудителните евикции от незаконно строителство 
засягат единственото жилище на засегнатите, властите 
да осъществят предварителни консултации със засегна-
тите и да не допускат те да останат бездомни както в 
краткосрочна, така и в дългосрочна перспектива. Те също 
така забраняват нечовешкото и унизително отнасяне, 
както и другите потенциално свързани с евикциите нару-
шения на правата на човека – като разделяне на семейства 
и унищожаване на собствеността на засегнатите.

Принудителни евикции на роми продължават въпре-
ки произнасянето на европейски съдебни и други органи, 
че тези действия противоречат на поетите от България 
международни задължения за спазване на правата на чо-
века. След влизането в сила на решението на Европейския 
съд по правата на човека по делото Йорданова с/у България 
през 2012 г., държавата не само не предприе необходимите 
законодателни мерки, за да осигури условия за извършване 
на принудителни евикции, които съответстват на меж-
дународното право по правата на човека, но продължи чрез 
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органите на местната и централната власт да извършва 
акции по събаряне на къщи в ромски махали. 

Много често акциите се извършват след битови ин-
циденти, в които участват роми, и имат вид на колектив-
ни наказания срещу роми. Общините, където се издават за-
поведи за събаряне на незаконни постройки, не разполагат 
със свободни общински или социални жилища, в които мо-
гат да настанят ромски семейства, чиито домове трябва 
да бъдат разрушени. По тази причина множество заповеди 
за премахване на незаконни постройки остават неизпъл-
нени. При няколко случая на разрушаване на къщи от по-
следните години обаче тези заповеди се използват инстру-
ментално по време на предизборни кампании или случаи, 
в които местните власти са под натиск от организирани 
протести на граждани, които настояват за събаряне на 
незаконни жилища на ромите. Такива са акциите в гр. Асе-
новград през м. юни 2017 г.125  гр. Стара Загора през м. юли 
2016 г., при която са разрушени 9 къщи126; в гр. Варна през 
м. август 2015 г., при която над 400 роми остават без под-
слон127, и през м. март 2016 г., при която са разрушени нови 
46 къщи128; в с. Гърмен през м. юни – септември 2015 г., която 
засяга около 100 души129.

125 Български хелзинкски комитет. Правата на човека в България през 2017 г. 
София, с. 52 – 58. Докладът е достъпен на: http://www.bghelsinki.org/media/up-
loads/annual_reports/annual_bhc_report_2017_issn-2367-6930_bg.pdf.

126 Български хелзинкски комитет. Правата на човека в България през 2016 г. 
София, с. 46. Докладът е достъпен на: http://www.bghelsinki.org/media/uploads/
annual_reports/annual_bhc_report_2016_issn-2367-6930_bg.pdf.

127 Български хелзинкски комитет. Правата на човека в България през 2015 г. 
София, с. 40 – 42. Докладът е достъпен на: http://www.bghelsinki.org/media/
uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2015_issn-2367-6930_bg.pdf.

128 Михайлова, Д., Кашъмов, А. Разрушаването на незаконни жилища в ромски 
махала: Устойчиво решение за ромска интеграция или проблем на дискриминация 
на ромите в България? Институт за европейски политики „Отворено 
общество“, София, март 2017 г., с. 38 – 40. Анализът е достъпен на:  
https://www.equalopportunities.eu/docs/REPORT-2017-bg.pdf.

129 Вж. Правата на човека в България през 2015 г. БХК, София, с. 42 – 45.

http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2017_issn-2367-6930_bg.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2017_issn-2367-6930_bg.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2016_issn-2367-6930_bg.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2016_issn-2367-6930_bg.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2015_issn-2367-6930_bg.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2015_issn-2367-6930_bg.pdf
https://www.equalopportunities.eu/docs/REPORT-2017-bg.pdf


БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО 95

Разрушаването на домове на роми води до редица дру-
ги сериозни нарушения на права на достъп до жилище, со-
циални услуги, образование. Поради факта, че българският 
закон не задължава властите да осигурят адекватно нас-
таняване на засегнатите семейства след разрушаването 
на единствените им домове, тези семейства на практика 
остават бездомни – без възможност да се регистрират на 
нов постоянен адрес, което възпрепятства издаването на 
редовни лични документи и съответно на достъп до основ-
ни права и услуги130.

Нещо повече, данните за издаването и изпълнение-
то на заповеди за разрушаване на незаконни жилищни по-
стройки, с които разполага Сдружението с нестопанска 
цел „Инициатива за равни възможности“, показват, че тези 
заповеди засягат непропорционално най-вече ромски се-
мейства. Доказателство за това е, че 97% (или 500 от общо 
514) от заповедите на Дирекцията за национален строите-
лен контрол, които засягат жилищни сгради и са издадени 
през 2010 – 2012 г., се отнасят до единствени жилища на 
роми. За периода 2012 – 2016 г., по данни, събрани от 61% от 
всички общини в България, 89% (или 399 от всичките 444) 
от заповедите, засягащи жилищни постройки, издадени от 
местните администрации, се отнасят за единствени жи-
лища на роми. Административните практики, прилагани 
при разрушаване на единствени жилища на ромски семей-
ства, са в нарушение на приетите от България междуна-
родноправни норми за защита от дискриминация131.

130 Вж. Правата на човека в България през 2017 г. БХК, София, с. 61.
131 Разрушаването на незаконни жилища в ромски махала: Устойчиво решение 

за ромска интеграция или проблем на дискриминация на ромите в България, 
с. 30-32. Докладът е достъпен на: https://www.equalopportunities.eu/docs/RE-
PORT-2017-bg.pdf.

https://www.equalopportunities.eu/docs/REPORT-2017-bg.pdf
https://www.equalopportunities.eu/docs/REPORT-2017-bg.pdf
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 3. Оценка на наблюдаващи органи 
за изпълнението на задълженията 
на българските власти за защита 
на ромите от дискриминация 

Периодичните оценки на международни и европейски 
органи, наблюдаващи изпълнението на задълженията на 
държавата за борба с дискриминацията, включително дис-
криминацията срещу роми, отчитат липса на ефективни 
мерки за преодоляване на най-сериозните прояви на раси-
зъм и дискриминация срещу ромите в България. Такава е 
и оценката на независими национални институции. Поло-
жителните аспекти в политиката на българските власти 
за защита от дискриминация се свеждат до приемането 
на Закона за защита от дискриминация и създаването на 
Комисията за защита от дискриминация (като част от 
задълженията на България да транспонира антидискри-
минационните директиви на ЕС), ратифицирането на меж-
дународни конвенции (напр. на Конвенцията на ООН за пра-
вата на хората с увреждания) и приемането на различни 
стратегии за интеграция на ромите. Поетите задължения 
по международни договори, както и стратегиите за инте-
грация на ромите обаче не променят фактическото поло-
жение на ромите в страната. Всички наблюдаващи органи 
подчертават липсата на ефективни мерки за борба с прес-
тъпленията от омраза; продължаващата сегрегация на ро-
мите в образованието; липсата на мерки за осигуряване на 
траен статут на жилищата на роми, както и изключване-
то на голям брой роми от системата на здравното осигу-
ряване и ограничаването на достъпа им до здравни грижи.

През м. май 2017 г. Комитетът на ООН за премахване 
на расовата дискриминация (КПРД) представи своите за-
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ключения и препоръки към Република България във връзка 
с прегледа на консолидираните ХХ-ХХІІ периодични докла-
ди на България относно изпълнението на задълженията на 
страната по Международната конвенция за ликвидиране 
на всички форми на расова дискриминация. КПРД изразява 
загриженост поради „продължаващата маргинализация на 
ромите“ във всички сфери на живота и по-специално на-
силствените евикции от техните единствени жилища, 
сегрегацията в образованието и лошия достъп до трудова 
заетост, големия брой роми без здравни осигуровки и преч-
ките, които те срещат при достъпа до качествена меди-
цинска грижа. По отношение на дискриминацията спрямо 
ромите КПРД препоръчва прекратяване на насилствените 
евикции от техните единствени жилища без предоставяне 
на алтернативно настаняване, легализиране на същест-
вуващите жилищни квартали, борба със сегрегацията на 
ромското образование, подобряване на медицинското об-
служване и предприемане на действия за борба с предраз-
съдъците и стереотипите спрямо ромите с цел постигане 
на по-добро представителство в политическия и общест-
вения живот132.

Показателен за изпълнението на мерките за борба с 
дискриминацията срещу ромите е фактът, че няма подо-
брение в редица социално-икономически показатели на ром-
ската общност. През 2016 г. Агенцията на ЕС по основни-
те права (FRA) прави трето представително проучване в 9 
държави – членки на ЕС, включително България133. По някол-

132 CERD (2017, 31 May). Concluding observations on the combined twentieth to twenty-
second periodic reports of Bulgaria (CERD/C/BGR/CO/20-22). Документът е 
достъпен на: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CERD/C/
BGR/CO/20-22.

133 Агенция на ЕС за основните права (FRA). Второ проучване на положението 
на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз Роми — 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CERD/C/BGR/CO/20-22
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CERD/C/BGR/CO/20-22
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ко основни показателя няма подобрение в социално-иконо-
мическото положение на ромите в сравнение с проучването 
на FRA от 2011 г., направено съвместно с Европейската ко-
мисия, Програмата за развитие на ООН и Световната бан-
ка134. Според данните на FRA от 2016 г.:

В България 86% от интервюираните роми живеят с 
доход под националния праг на риска от изпадане в бедност. 
Средният процент за всички 9 държави в изследването 
по този показател е 80%. За сравнение, изследването през 
2011 г. отчита около 85% роми, които живеят в риск от бед-
ност. През 2014 г. средно в целия ЕС 17% от населението са 
били изложени на риск от бедност135. 

Заявената по собствена преценка безработица сред 
членовете на анкетираните ромски семейства е 55% през 
2016 г.136; за сравнение, 46% от анкетираните роми през 
2011 г. определят себе си като безработни137. Делът на мла-
дите роми, които не работят, не учат и не се обучават до-
пълнително като основна дейност, е 65% за България. По 
последния показател има известно влошаване в сравнение 
с 2011 г., когато измереният дял на млади роми, които не 

Избрани резултати. 2018, с. 33. Документът е достъпен на: https://publications.
europa.eu/en/publication-detail/-/publication/218b2793-b6cc-11e6-9e3c-01aa75e-
d71a1/language-bg.

134 Агенция на ЕС за основните права (FRA). The Situation of Roma in 11 EU Member 
States. Survey Results at a Glance. 2012. Документът е достъпен на: http://fra.eu-
ropa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-results-
glance.

135 Агенция на ЕС за основните права (FRA). Второ проучване на положението..., с. 
16.

136 Пак там.
137 Агенция на ЕС за основните права (FRA). Бедност и заетост. Положението на 

ромите в 11 държави-членки на ЕС. 2012, с. 2. Документът е достъпен на:  
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-sur-
vey-results-glance.

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/218b2793-b6cc-11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-bg
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/218b2793-b6cc-11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-bg
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/218b2793-b6cc-11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-bg
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-results-glance
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-results-glance
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-results-glance
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-results-glance
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-results-glance
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работят и не учат, е 61%138 в сравнение с 19% от общия брой 
на населението на страната на същата възраст139. 

Във връзка с битовите условия изследването отчи-
та подобряване на ситуацията на ромите по отношение 
на достъпа до чиста питейна вода чрез свързване към об-
щественото водоснабдяване в сравнение с резултатите, 
измерени през 2011 г. – ромите без достъп до питейна вода 
през 2011 г. са 51%, а през 2016 г. намаляват до 22%. Остава 
обаче сериозната разлика по този показател с българско-
то население, при което едва 0,7% от интервюираните ня-
мат достъп до водоснабдяване140.

3.1. Задължението да се преследват и наказват 
престъпленията от омраза

Комитетът на министрите на Съвета на Европа 
прие през февруари 2018 г. Резолюция относно изпълнение-
то на Рамковата конвенция за защита на националните 
малцинства от България. В Резолюцията се отбелязва, че 
в Наказателния кодекс на България не са въведени квали-
фицирани състави за престъпления, извършени по расист-
ки подбуди, с изключение на убийство и телесна повреда. 
В малък брой случаи се прилагат съществуващите квали-
фицирани състави за престъпления по расистки подбуди141. 
Комитетът на министрите подчертава още, че ромите са 
обект на физически атаки, а екстремистки политически 

138 Агенция на ЕС за основните права (FRA). Бедност и заетост..., с. 21.
139 Агенция на ЕС за основните права (FRA). Второ проучване на положението..., с. 

24.
140 Агенция на ЕС за основните права (FRA). Второ проучване на положението..., с. 

35.
141 Council of Europe. Resolution CM/ResCMN(2018)2 on the implementation of the Frame-

work Convention for the Protection of National Minorities by Bulgaria (Adopted by the 
Committee of Ministers on 7 February 2018 at the 1306th meeting of the Ministers’ 
Deputies). Резолюцията е достъпна на: https://search.coe.int/cm/Pages/result_
details.aspx?ObjectID=090000168078753c.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168078753c
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168078753c
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партии се опитват да инструментализират съществува-
щите антиромски настроения. Като цяло социално-ико-
номическото състояние на ромите остава значително 
предизвикателство. 

Комитетът на ООН за премахване на расовата дис-
криминация пpeпopъчвa измeнeния в Зaĸoнa зa зaщитa oт 
диcĸpиминaция, ĸoитo дa въвeдaт законово oпpeдeлeниe зa 
peч нa oмpaзaтa в cъoтвeтcтвиe c члeн 4 oт Koнвeнциятa, 
ĸaĸтo и c oбщите пpeпopъĸи нa KΠPД № 7 (1985) и № 15 (1993). 
Πpeпopъчвa се още въвeждaнeтo нa cтaндapтни пpoцeдypи 
зa paзcлeдвaнe нa pacиcтĸa peч и pacoвo мoтивиpaнo нacи-
лиe, ĸaĸтo и нacъpчaвaнe нa yвaжeниeтo ĸъм eтничecĸoтo 
и pacoвoто мнoгooбpaзиe в oбщecтвoтo и пpeмaxвaнe нa 
pacoвaтa диcĸpиминaция.

В петия периодичен доклад за България (2014 г.) Ев-
ропейската комисия срещу расизма и нетолерантност-
та (ЕКРН) изразява изненада и разочарование, че толкова 
ограничен брой случаи на употреба на езика на омразата са 
достигнали до съда и че произнесените присъди са толкова 
малко. Изказва се опасение, че по този начин към общест-
веността се отправя сигнал, че езикът на омразата не е 
опасен и може да бъде използван без последици142.

3.2. Задължението за борба срещу дискриминацията 
на етническа основа

Агенцията на ЕС за основните права (FRA) отбелязва 
в своя Доклад относно основните права от 2017 г., че „дис-
криминацията и антиромските настроения продължават 
и фактическата сегрегация при осигуряването на жилище 

142 Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността. Доклад на ЕКРН 
за България (приет на 19 юни 2014 г.), пар. 38. Достъпен на: https://rm.coe.int/
fifth-report-on-bulgaria-bulgarian-translation-/16808b55d7.

https://rm.coe.int/fifth-report-on-bulgaria-bulgarian-translation-/16808b55d7
https://rm.coe.int/fifth-report-on-bulgaria-bulgarian-translation-/16808b55d7
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и образование засяга все така голям брой роми“143. Второто 
изследване на положението на малцинствата и дискрими-
нацията в Европейския съюз (ЕU-MIDIS ІІ) през 2016 г. по-
казва, че ромите продължават да бъдат дискриминирани 
заради етническата си принадлежност. Те са подложени на 
социално изключване и маргинализация, ефектът от кои-
то се усилва поради бедността, и са жертви на престъпле-
ния от омраза. Повечето роми, живеещи в ЕС, все още не се 
ползват от правото си на недискриминация, утвърдено в 
член 21 от Хартата на основните права на ЕС, Директива-
та за равенство между расите и европейските и междуна-
родните инструменти за правата на човека.

В Междинния преглед на Рамката за национални 
стратегии за интеграция на ромите Европейската коми-
сия анализира постигнатите резултати и проблемите в 
отделните държави членки. В сферата на борбата с дис-
криминацията срещу ромите Комисията отбелязва, че 
въпреки въведените правни рамки расизмът срещу роми-
те е широко разпространен във всички основни области144. 
Престъпленията от омраза, както и езикът на омразата 
продължават да засягат значително ромската общност145. 

В специален доклад за инициативи и финансова под-
крепа за интеграцията на ромите Европейската сметна 
палата подчертава, че България не е обърнала достатъч-
но внимание на борбата с дискриминацията и антиромски-

143 Агенция на ЕС за основните права (FRA). Доклад относно основните права от 
2017 г., с. 11. Достъпeн на: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/bb5adfe7-4047-11e7-a9b0-01aa75ed71a1/language-bg.

144 Европейска комисия. Съобщение на Комисията до Европейския парламент 
и Съвета Mеждинен преглед на рамката на ЕС за национални стратегии за 
интегриране на ромите. COM(2017) 458 окончателен. Брюксел, 30.08.2017 г., с. 
15. Достъпно на: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/BG/COM-
2017-458-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF.

145 Пак там, с. 15.

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb5adfe7-4047-11e7-a9b0-01aa75ed71a1/language-bg
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb5adfe7-4047-11e7-a9b0-01aa75ed71a1/language-bg
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/BG/COM-2017-458-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/BG/COM-2017-458-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
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те настроения146. България е пропуснала възможността 
да насърчи мерките за борба с дискриминацията, като не 
е включила в нито една от своите оперативни програми 
Инвестиционен приоритет 9 (iii) на Европейския социален 
фонд, озаглавен „Борба с всички форми на дискриминация 
и насърчаване на равенството на възможностите“. Смет-
ната палата също така отчита, че „липсата на мерки за 
борба с дискриминацията се счита за една от основните 
пречки“ за неуспеха на инициативите за интеграция на ро-
мите147. Липсата на такива цели създава условия за разви-
тие или продължаване на неограничена институционална 
дискриминация, което може да намали съществено ефек-
тивността на дейностите за интегриране на ромите148.

В същия дух Европейският омбудсман настоява да се 
засили контролът върху използването на кохезионните 
фондове от страна на държавите членки в съответствие 
с основните права на ромите149.

В петия периодичен доклад за България (2014 г.) ЕКРН 
подчертава, че поради „липса на политическа воля за под-
помагане на ромското население“ се възпроизвежда „дъл-
боко вкоренена структурна и обществена дискриминация 
и популярни предразсъдъци срещу ромите“150. Комисията 

146 Европейска сметна палата. Специален доклад №  14/2016: Инициативи на 
политиката и финансова подкрепа от страна на ЕС за интегриране на ромите 
— постигнат е значителен напредък през последното десетилетие, но са 
необходими допълнителни усилия на местно равнище. с. 9. Достъпен на:  
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=36850.

147 Пак там, с. 44.
148 Пак там, с. 65.
149 European Ombudsman. Ombudsman makes eight proposals to Commission to avoid 

fundamental rights violations in multi-billion euro “cohesion” policy, Case OI/8/2014/AN, 
18 May 2015. Документът е достъпен на: https://www.ombudsman.europa.eu/en/
press-release/en/59897.

150 Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността. Доклад на ЕКРН за 
България. Пети мониторингов цикъл. 16.09.2014 г., пар. 78. Достъпен на:  
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Bulgaria/BGR-
CbC-V-2014-036-BGR.pdf.

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=36850
https://www.ombudsman.europa.eu/en/press-release/en/59897
https://www.ombudsman.europa.eu/en/press-release/en/59897
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Bulgaria/BGR-CbC-V-2014-036-BGR.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Bulgaria/BGR-CbC-V-2014-036-BGR.pdf
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настоятелно препоръчва на властите в България да оси-
гурят ефективно изпълнение на Националната стратегия 
на Република България за интеграция на ромите.

Комисарят по човешките права на Съвета на Европа 
отбелязва в своя доклад след посещението си в България 
през 2015 г. „продължаващата дискриминация и социално 
изключване, което засяга много роми в България“151. Коми-
сарят призовава българските власти да предприемат дъл-
госрочни мерки за борба с дискриминацията на етническа 
основа срещу роми152.

3.3. Задължението за премахване на сегрегацията в 
образованието

В сферата на образованието основен проблем с дис-
криминацията на ромите остава сегрегацията в образо-
ванието. Европейската комисия подчертава, че България е 
сред няколко държави членки, в които над 60% от ромски-
те деца посещават училища, в които повечето или всички 
деца са роми153. България е една от страните, в които про-
центът на никъде неработещите, неучещите и необучава-
щите се младежи сред ромите продължава да бъде тревож-
но висок154.

151 Council of Europe, Commissioner for Human Rights. Report by Nils Muiznieks Follow-
ing His Visit to Bulgaria from 9 to 11 February 2015, p. 7. Докладът е достъпен на: 
https://rm.coe.int/16806db7e2.

152 Council of Europe, Commissioner for Human Rights. Report by Nils Muiznieks Follow-
ing His Visit to Bulgaria from 9 to 11 February 2015, p. 13. Докладът е достъпен на: 
https://www.refworld.org/docid/55afb4814.html.

153 Европейска комисия. Съобщение на Комисията до Европейския парламент 
и Съвета Mеждинен преглед на рамката на ЕС за национални стратегии за 
интегриране на ромите. COM(2017) 458 окончателен. Брюксел, 30.08.2017 г., с. 
11. Достъпно на: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/BG/COM-
2017-458-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF.

154 Пак там.

https://rm.coe.int/16806db7e2
https://www.refworld.org/docid/55afb4814.html
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/BG/COM-2017-458-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/BG/COM-2017-458-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
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През 2016 г. Сметната палата публикува оценка на 
ефективността на дейностите за образователна инте-
грация на ромите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.155 
При одита са проверени, анализирани и оценени механизми-
те за изпълнение на политиката в тази област в система-
та на образованието, а също и изпълнението на полити-
ката от регионалните инспекторати по образованието и 
Центъра за образователна интеграция на деца и ученици 
от етническите малцинства.

Основният извод от одита е, че осъществените дей-
ности за образователна интеграция на деца и ученици от 
етническите малцинства през периода 2012 – 2014 г. в сис-
темата на образованието не са достатъчно ефективни за 
постигането на поставените цели и планираните ефекти. 
Формулираният приоритет на Стратегията за образова-
телна интеграция на децата и учениците от етнически-
те малцинства (2010 – 2015 г.) за „пълноценна интеграция 
на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детски-
те градини и училищата в обособените ромски квартали и 
създаване на условия за равен достъп до качествено обра-
зование извън тях“ не е изпълняван с ефективни дейности.

В доклада се подчертава, че действащата законова 
и подзаконова нормативна уредба не е изчерпателна. В до-
кумента се реферира към предстоящото влизане в сила на 
новия Закон за предучилищното и училищното образование 
и установения от него Държавен стандарт за гражданско-
то, здравното, екологичното и интеркултурното образо-

155 Сметна палата. Одитен доклад №  0300102415 за извършен одит на изпълнение 
„Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ за 
периода от 01.01.2012 до 31.12.2014 г. Достъпен на: http://www.bulnao.government.
bg/bg/articles/obrazovatelnata-integraciq-na-deca-i-uchenici-ot-etnicheskite-mal-
cinstva-ne-e-efektivna-1670.

http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/obrazovatelnata-integraciq-na-deca-i-uchenici-ot-etnicheskite-malcinstva-ne-e-efektivna-1670
http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/obrazovatelnata-integraciq-na-deca-i-uchenici-ot-etnicheskite-malcinstva-ne-e-efektivna-1670
http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/obrazovatelnata-integraciq-na-deca-i-uchenici-ot-etnicheskite-malcinstva-ne-e-efektivna-1670
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вание, който би трябвало да включва инструменти за раз-
решаване на проблемите със сегрегираното образование156.

Този държавен стандарт обаче ограничава мерките 
за премахване на сегрегираното образование в рамките на 
отделното учебно заведение – детска градина или училище, 
където не се допуска обособяването на паралелки по етни-
чески признак157. Това стеснено тълкуване на сегрегацията 
изключва от обхвата на мерките най-сериозният проблем 
на сегрегираното образование, а именно съществуването 
на отделни училища, обособени по етнически признак, раз-
положени в кварталите с ромско население.

3.4. Задължението да се премахне неравенството на 
роми при достъп до адекватно жилище

В Националната стратегия на Република България 
за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., раздел „Жилищни 
условия“ (Глава VI, точка 3), една от целите гласи „Усъвър-
шенстване и допълване на законодателството в областта 
на жилищните условия“. Тази цел все още не е постигната, 
доколкото към 2018 г. не са предприети законодателни мер-
ки с цел подобряване на жилищните условия на ромите чрез 
регулация на обособените квартали и узаконяване на жили-
щата в тях. Подобна цел беше заложена още в първия стра-
тегически документ за интеграция на ромите – Рамкова 
програма за равноправно интегриране на ромите в бъл-
гарското общество (1999 г.), но тя също не бе реализирана. 
За разлика от Закона за териториално и селищно устрой-

156 Пак там, с. 18.
157 Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование на министъра на образованието и науката. 
Обн. – ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г., чл. 18. Достъпна на: 
https://www.mon.bg/upload/2332/naredba_13_21.09.2016_grazhdansko_eko_obr.
pdf.

https://www.mon.bg/upload/2332/naredba_13_21.09.2016_grazhdansko_eko_obr.pdf
https://www.mon.bg/upload/2332/naredba_13_21.09.2016_grazhdansko_eko_obr.pdf
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ство (ЗТСУ), в сила до 2001 г., приетият през 2001 г. Закон 
за устройство на територията (ЗУТ) не предвижда режим 
за узаконяване на незаконно построени жилища, с изключе-
ние на времевия отрязък от една година при приемането на 
ЗУТ и втори едногодишен срок през 2012 г. 

Нито един от петте мониторингови доклада за из-
пълнение на НСИР в периода 2013 – 2018 г., изготвени от 
Секретариата на Националния съвет за сътрудничество 
по етническите и интеграционните въпроси, не съдържа 
информация за дейности, насочени към разрешаването на 
проблема с липсата на регулация и узаконяването на жили-
ща в ромските квартали.

В доклада си за 2017 г. омбудсманът на Република Бъл-
гария също подчертава, че българското законодателство 
и практика не отговарят на международните и европей-
ските стандарти за премахване на незаконни постройки в 
случаите, когато те са единствените жилища на хората158. 

Гражданският доклад за изпълнението на Национал-
ната стратегия на Република България за интеграция на 
ромите, изготвен по задание на Европейската комисия, от-
чита, че дискриминацията остава сериозна пречка, особе-
но по отношение на жилищните условия159. 

158 Омбудсман на Република България. Годишен доклад на Омбудсмана за 2017 г., 
с. 166. Достъпен на: http://www.ombudsman.bg/pictures/REPORT_OMBUDS-
MAN_2017(1).pdf.

159 Докладът е част от пилотна инициатива, управлявана от Европейската 
комисия и координирана от Централноевропейския университет, която 
се реализира във всички държави – членки на ЕС, с активното участие на 
неправителствени организации. Достъпен на: https://cps.ceu.edu/roma-civ-
il-monitor-reports.

http://www.ombudsman.bg/pictures/REPORT_OMBUDSMAN_2017(1).pdf
http://www.ombudsman.bg/pictures/REPORT_OMBUDSMAN_2017(1).pdf
https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor-reports
https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor-reports
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3.5. Задължението да се премахне неравенството на 
ромите при достъп до здравни грижи

Според данни от проучване на Агенцията на ЕС за 
основните права (FRA) през 2016 г. само 45% от ромите в 
България посочват, че имат здравно осигуряване160. По 
този показател няма съществени различия с дела на роми-
те, които са съобщили, че нямат здравно осигуряване през 
2011 г., който тогава е бил 51%161.

Националната стратегия на Република България за 
интегриране на ромите 2012 – 2020 г. предвижда промени 
в законодателството по отношение на здравеопазване 
и жилищни условия. В раздела „Здравеопазване“ (Глава VI, 
точка 2) една от целите гласи: „Разширяване обхвата на 
здравноосигурените лица в неравностойно положение, при-
надлежащи към етнически малцинства, чрез предприема-
не на законодателни инициативи по отношение на здрав-
ното осигуряване на социално слабите, в това число и на 
дълготрайно безработните“. Тази цел не е постигната към 
2018 г. Напротив, приетите през 2015 г. промени в Закона 
за здравното осигуряване направиха по-трудно възстано-
вяването на здравноосигурителни права от отпаднали от 
системата на здравното осигуряване поради изискването 
хората без здравни осигуровки да заплатят дължимите 
осигуровки за 60 месеца назад, вместо за 36 месеца назад 

160 Агенция на ЕС за основните права (FRA). Второ проучване на положението 
на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз. Роми — 
Избрани резултати. 2016. Документът е достъпен на: https://fra.europa.eu/
sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-find-
ings_bg.pdf.

161 Агенция на ЕС за основните права (FRA). Бедност и заетост. Положението на 
ромите в 11 държави-членки на ЕС. 2012, с. 34. Документът е достъпен на:  
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-sur-
vey-results-glance.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_bg.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_bg.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_bg.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-results-glance
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-results-glance
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при предишната разпоредба162. През юни 2018 г., по време на 
представяне на Административния мониторингов доклад 
за изпълнението на НСИР през 2017 г., е отчетено, че „През 
отчетния период не се наблюдава напредък в намаляването 
на социалните неравенства между ромите и представите-
лите на другите уязвими етнически групи и мнозинството 
от населението по отношение на достъпа на медицински-
те грижи и услуги“163. Липсата на напредък се дължи и на 
факта, че „промените в Закона за здравно осигуряване от 
декември 2015 г. допълнително са влошили възможностите 
за намаляване на неравенствата в достъпа до медицински 
услуги“164.

3.6. Неизпълнение на решения на Европейския съд 
по правата на човека и на Европейския комитет по 
социални права

България все още не е изпълнила решения на Европей-
ския съд по правата на човека и на Европейския комитет по 
социални права, в които тези органи посочват необходими-
те мерки, за да бъде приведено българското законодател-
ство в съответствие със задълженията на държавата по 
два договора на Съвета на Европа – Европейската конвен-
ция за правата на човека и ревизираната Европейска соци-
ална харта.

Решението на Европейския комитет по социални права 
(EКСП) по колективна жалба 31/2005 г. за нарушения на реви-
зираната Европейска социална харта във връзка с жилищни-

162 Закон за здравното осигуряване, чл. 109, ал. 2.
163 44-то Народно събрание: Комисия по здравеопазването. Протокол №  32. 

Достъпен на: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/mem-
bers/2588/steno/ID/5127.

164 Пак там.

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2588/steno/ID/5127
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2588/steno/ID/5127
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те условия на ромите: През м. декември 2015 г. ЕКСП оценява 
като недостатъчни мерките, предложени от българското 
правителство във връзка с осигуряване на правна сигур-
ност на жилищата на ромите и привеждане на местното 
законодателство за евикциите в съответствие с Ревизи-
раната харта. Комитетът отбелязва, че мерките, пред-
ложени в Националната стратегия, за интеграция на ро-
мите по отношение на подобряване на жилищните условия 
са адекватни, но подчертава, че при липсата на по-ната-
тъшна информация за тяхното изпълнение Комитетът 
ще счита, че условията не са приведени в съответствие с 
Ревизираната харта165.

Решението на Европейския комитет по социални права 
(EКСП) по колективна жалба срещу България 46/2007 г. за на-
рушаване на ревизираната Европейска социална харта по от-
ношение на правото на опазване на здравето на ромите: През 
2015 г. ЕКСП разглежда докладваните от българското пра-
вителство мерки, предприети за изпълнение на решение-
то. Мерките, които правителството представя, са тези, 
предвидени в Националната стратегия за интеграция на 
ромите. Комитетът казва, че ще следи за практическото 
изпълнение на тези мерки, и намира, че докато българска-
та държава не представи доказателства за това, Комите-
тът счита, че България продължава да нарушава Ревизира-
ната харта както по отношение на правото на здраве (чл. 
11), така и по отношение на правото на социално подпома-
гане и медицински грижи (чл. 13)166.

165 Assessment of the follow-up: European Roma Rights Centre (ERRC) v. Bulgaria, Col-
lective Complaint No. 31/2005, 04/12/2015. Текстът е достъпен на: http://hudoc.
esc.coe.int/eng/?i=cc-31-2005-Assessment-en.

166 Assessment of the follow-up: European Roma Rights Centre (ERRC) v. Bulgaria, Col-
lective Complaint No. 46/2007 cc-46-2007-Assessment-en, 04/12/2015. Текстът е 
достъпен на: http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-46-2007-Assessment-en.

http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-31-2005-Assessment-en
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-31-2005-Assessment-en
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-46-2007-Assessment-en


БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО 110

Решението на Европейския съд по правата на чове-
ка (ЕСПЧ) по делото Йорданова срещу България: Към 2018 г., 
шест години след влизането в сила на решението на Съда, 
българските власти не са предприели мерки за неговото 
изпълнение. През м. септември 2018 г. Комитетът на мини-
стрите на Съвета на Европа, който наблюдава изпълнение-
то на решенията на ЕСПЧ, отбелязва със загриженост, че 
българските власти все още не са извършили необходимите 
законодателни реформи, с които да осъществят цялост-
ното изпълнение на решението на ЕСПЧ167. Комитетът 
призовава българските власти да предприемат незабавни 
мерки за изменение на относимите закони, чрез които да 
гарантират прилагане на принципа на пропорционалност 
във връзка със заповеди за премахване на постройки в слу-
чаите на незаконно владеене на публична собственост, 
както и във връзка със заповеди за събаряне на незаконни 
постройки. Нуждата от промени в Закона за устройство 
на територията, Закона за общинската собственост и За-
кона за държавната собственост e установена и в изслед-
ване на Министерството на правосъдието относно изпъл-
нението на решението Йорданова и други срещу България, но 
въпреки това не са предприети мерки в тази посока168.

167 Committee of Ministers. 1324th meeting, 18-20 September 2018 (DH) H46-5 Yordano-
va and Others group v. Bulgaria (Application No. 25446/06). Supervision of the exe-
cution of the European Court’s judgments. Текстът е достъпен на: https://search.
coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808d5956.

168 Димитрова, М., Георгиева, Ж. Анализ, заключения и препоръки относно 
изпълнението на решението на Европейския съд по правата на човека по делото 
„Йорданова и други срещу България“, февруари 2016 г. Докладът е достъпен на: 
http://humanrights.bg/Contents/Item/Display/12662.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808d5956
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808d5956
http://humanrights.bg/Contents/Item/Display/12662
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ПРЕПОРЪКИ

 Препоръки към българските 
държавни институции:

Публично да заклеймят изказвания, проповядващи 
враждебност и омраза към ромите, от страна на политици 
и представители на публични органи.

Да предприемат мерки за предотвратяване, ефек-
тивно разследване и наказание на всеки случай на предпо-
лагаемо престъпление от омраза или на изказвания, пропо-
вядващи вражда и омраза, в съответствие с приложимите 
национални разпоредби и разпоредбите на Рамковото реше-
ние на ЕС относно борбата срещу расизма и ксенофобията, 
европейските и международните задължения в областта 
на правата на човека, както и в съответствие със съдеб-
ната практика на ЕСПЧ.

Да приемат ясно дефинирани политически мерки за 
премахване на антиромските настроения като част от 
Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 
2012 – 2020 г.

Да изградят капацитет на правоохранителните и 
съдебните органи за ефективна борба с всички прояви на 
расова дискриминация, включително подбуждане към ом-
раза, дискриминация и насилие.
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Да приложат и осигурят изпълнението на Директива 
2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. с цел ефективно 
предотвратяване и премахване на всички форми на дискри-
минация срещу ромите, за да се гарантира, че национал-
ните, регионалните и местните административни раз-
поредби не са дискриминационни и не водят до практики, 
свързани със сегрегация.

Да направят изменения в Закона за гражданската ре-
гистрация, които да гарантират издаването на докумен-
ти за самоличност на всички граждани без дискриминация, 
за да се избегне отказът на достъп на ромите до основни 
публични услуги.

Да предприемат специални мерки за продължаване на 
процеса на десегрегация и премахване на сегрегацията на 
ромите в образованието, за да се гарантира равно трети-
ране и пълен достъп на децата от ромски произход до ка-
чествено общо образование.

Да насърчават политики в областта на професио-
налното образование и обучението на работното място и 
да предприемат специални мерки за увеличаване на участи-
ето на ромски младежи в тези форми на обучение.

Да направят изменения в Закона за предучилищното 
и училищното образование, които да регламентират пра-
вото на безплатно предучилищно образование в държавни-
те и общинските детски градини и училища, без заплащане 
на такси за обучението, възпитанието и издръжката на 
децата.

Да направят изменения в Закона за здравното осигу-
ряване, за да се осигури достъп на всички до системата на 
здравното осигуряване.

Да направят изменения в Закона за устройството на 
територията, които да позволят узаконяването на неза-
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конно построени жилищни постройки в случаите, когато 
те са единственото жилище на хората.

Да направят изменения в Закона за устройството на 
територията, Закона за държавната собственост и Зако-
на за общинската собственост, с които да се гарантира 
спазването на правата на човека при принудителни евик-
ции, както това се изисква от решението на Европейския 
съд по правата на човека по делото Йорданова срещу Бъл-
гария.

Да разработят и да изпълняват целенасочени поли-
тики за борба с множествената дискриминация срещу же-
ните роми, които да дават възможност за равен достъп 
до заетост и образование, здравни грижи и качествено жи-
лищно настаняване.

 Препоръки към Европейската комисия: 

Да постави спазването на основните човешки права 
на ромите в центъра на Рамката на ЕС за национални стра-
тегии за интегриране на ромите. В съответствие с този 
подход да изиска от държавите членки, като носители на 
задължения за спазването на правата на човека, конкрет-
ни мерки за премахване на системната дискриминация и за 
овластяване на ромите.

Да въведе ясни изисквания за формулирането на це-
лите, задачите и резултатите от мерките за борбата 
със системната дискриминация и расизма срещу ромите 
в сферите на образованието, здравеопазването, жилищно-
то настаняване и заетостта. Тези изисквания да вземат 
предвид основните препоръки към държавите – членки на 
ЕС, формулирани от европейски и международни организа-
ции, наблюдаващи спазването на правата на човека, като 
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Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътруд-
ничество в Европа и ООН. 

Прегледът на изпълнението на мерките за борба с 
расизма и дискриминацията срещу роми да включва както 
преглед на изпълнението на конкретните мерки, заложени 
в НСИР, така и оценка на въздействието върху реализира-
нето на правата на ромите на общите политики на държа-
вата в съответната сфера.



Искате лИ да помогнете?
Бюджетът на неправителствените организации често е съвсем ограничен. Ето защо БХК се нуж-
дае от помощ, за да продължи да работи в полза на най-уязвимите групи в българското обще-
ство. Тази подкрепа ще помогне за изграждането на един по-добър свят.

какво можете да направИте?
Активисти от цял сват са показали, че съпротивата срещу тези, които подкопават човешките 
права, е възможна. Бъдете част от това движение. Помогнете ни да се изправим срещу тези, 
които подклаждат страх и омраза. 
Можете да направите това 

като доброволец ИлИ с даренИе.

□ Искам да предложа помощта си като доброволец, защото смятам,  
че притежавам умения, които биха били от полза.

 Име:

 адрес:

 държава:

 Имейл:

□ Искам да направя дарение на БХК (приемат се дарения в левове или евро)*

 сума:

 моля изтеглете от:  Visa □  Mastercard □

 номер:

 валидна до:

 да се използва за**:

 подпис:

*  Дарението можете да направите и сами чрез интернет на адрес: 
   https://www.bghelsinki.org 

**Попълнете този ред само ако имате конкретно желание или наша 
   конкретна кампания предвид. 

   Моля, подайте тези формуляри в офиса на БХК на адрес:
   ул. „върбица“ № 7, ет. 4, 1504 софия



Настоящият доклад представя примери за добри практики – 
решения на съдебни и други органи по дела за дискриминация 
срещу роми, както и дейности, насочени към премахване на 
системната дискриминация срещу ромите. Неговата цел е да 
насочи усилията на националните и европейските институции 
към разрешаване на тези проблеми, като покаже работещи 
подходи и модели за преодоляване на съществуващите пречки 
пред интеграцията на ромите в сферата на образованието, 
заетостта, жилищата и здравеопазването.


