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Обобщен анализ: Защо подходът ЛИДЕР не беше успешен за ромската 

общност в България и препоръки, които да се вземат предвид при прилагането на 

подхода „Водено от общността местно развитие” (ВОМР) в оперативните 

програми 2014-2020 

 

В периода юни – август 2014 г. Асоциация Интегро проведе проучване по метода 

„Изследване на случай” за прилагането на подхода ЛИДЕР от Местна Инициативна 

Група (МИГ) – Лясковец-Стражица и МИГ – Исперих.  

Целта на това качествено проучване бе да се погледне по-задълбочено в практиката на 

тези две местни инициативни групи с цел  установяване на: 

� Начините и степента, до която са били включени ромите от териториите на 

трите общини в структурите на МИГ и в процеса на планиране и изпълнение на 

стратегиите за местно развитие (СМР); 

� Резултатите и въздействието от изпълнените проекти по ЛИДЕР за адресирането 

на присъщите за интеграцията на ромите проблеми;   

� Начина, по който са били съчетани „твърдите” с „меките” мерки, предвидени в 

този интегриран подход, целящ развитие на местно ниво; 

Изборът на гореупоменатите общини бе продиктуван от предварителната информация, 

че: 

� На териториите им компактно живее население, определяно като „роми”от 

обкръжаващото ги население.  В процентно изражение, спорд експертни данни, 

включително от служители на общината,  в община Исперих  живеят около 14% 

роми, а в общините Лясковец-Стражица – около 6%; 

� Ромите са участвали активно в процеса на създаване на МИГ и планиране на 

СМР. Независимо от експертите, избрани от общините да подпомогнат 

стратегическото планиране и създаването на МИГ на териториите им, ромски 

неправителствени организации, в рамките на техни проекти, осигуриха 

допълнително експерти (роми) с опит в активизирането и мобилизирането на 

ромските общности, с което засилиха участието на ромите в етапите на 

стратегическото планиране и създаването на МИГ. 

Настоящият документ представя в синтезиран вид изводите от проучването и 

препоръките, направени с оглед повишаване ефективността от прилагането на подхода 

„Водено от общността местно развитие” (ВОМР) в новите оперативни програми, към 

които има предварително условие от ЕК да допринасят за социалното включване  на 

ромите чрез подкрепа на изпълнението на Националната стратегия за интеграция на 

ромите 2014-2020.  
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Изводи от проведеното проучване  

1) Участието на ромите в прилагането на подхода ЛИДЕР е невъзможно без 

целенасочена подкрепа от специално поготвени експерти/ професионалисти за 

работа с ромска общност. В тази връзка е важно да се има предвид следното: 

- Конвенционалните методи за публично информиране не са достатъчни и нямат особен 

ефект за активизирането на общността да се включи в процеса на стратегическо 

планиране.  

- Без предварителна подготовка на ромите им е трудно да участват в сесиите за 

планиране на СМР, когато трябва да дефинират проблемите на тяхната общност и да 

предлагат решения.    

-  Включването на ромите в изработването на СМР и създаването на МИГ не гарантира 

тяхното по-нататъшно участие в прилагането на СМР и създаването на ефетки за 

тяхната общност.    

 

2) Мерките, които са заложени в ЛИДЕР, в голямата си степен не са съобразени   със 

спецификите на местната ромска общност. Докато ЛИДЕР е насочен към обществено 

активни хора и към хора с нагласи да развият бизнеса си, то в ромските общности 

общесвената активност е ниска и има наличие на много висок процент дългосрочно 

безработни лица, загубили трудови умения, както и млади хора с неформирани трудови 

навици и умения. Освен притажаването на определени компетенции, ЛИДЕР изисква 

също така и наличие на определени материални и финансови ресурси от хората, които 

искат да кандидатстват с проекти към СМР, а ромите в болшинството си нямат достъп 

до средства за производство - земя, машини и технологии.  При такива условия 

икономическите мерки, заложени в СМР, не дават резултат и никакъв ефект за ромите.   

 

3) Основен бенефициент на проекти по публичните мерки на СМР на практика се явява 

общината. И в двете изследвани общини  усвоените средства по проекти на местната 

власт достигат до 50% от средствата на СМР. Проблемът е в това, че проектите на 

общините почти никога не адресират проблемите на ромските общности. Причината за 

това се дължи на ниското представителство на роми в местната власт и общинската 

администрация, които правят избора за тези публични проекти.  

Неправителствените организации, базирани в общността, могат да бъдат бенефициенти 

на публични проекти, но като правило няма такива организации, а дори и да има, то те 

не притежават необходимия капацитет и ресурси, за да могат да префинансират и 

управляват проектите.      

  

4) Въпреки че ЛИДЕР е замислен да оживи обществения и икономическия живот в по-

неразвити райони на страната и да постига местно развитие, то подходът не адресира 

социалното включване на големи маргинализирани групи, които по правило присъстват 
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и дори са значителна част от населението на тези райони. В ЛИДЕР липсват 

инструменти (меки мерки), чрез които да се повишат капацитетът и 

компетенциите на тези групи, както и да се формират техните мотивация и 

самоувереност за подготовка и участие в процеса на местното развитие.  

 

 Препоръки 

Идеята на ЛИДЕР е чрез подход отдолу нагоре да се постигне местно развитие с 

активното участие на локалната общност. Очаква се, че въвличането на общностните 

членове в идентифицирането на проблемите и решенията ги прави по-съпричастни, 

подкрепящи и ангажирани в процеса на създаване на позитивни промени за цялата 

общност. Концепцията за интеграция на ромите не трябва да налага разбиране в 

обществото, че ромите са специални и за тях е нужно да се правят специални политики 

и програми. Това, от една страна, засилва погрешните, предразсъдъчни представи за 

ромите в обществото, от друга страна засилва процеса на интернализиране на 

обществена пасивност от самите роми, а от трета страна създава предпоставки за 

сегрегиращи мерки и дейности по отношение на ромите. Идеята за интеграцията на 

ромите трябва да се основава на схващането, че ромите, макар с различна културна, 

езикова и религиозна идентичност,  са преди всичко част от местната общност и като 

такива те и останалите  общностни членове, трябва да бъдат насърчавани да 

идентифицират общите проблеми на общността и да ги адресират чрез общи визия и 

цели. Имайки предвид стотиците години на функциониране на местните общности с 

ясно изразени социални дистанции между мнозинството и ромите, трябва да се 

предприемат специални мерки за преодоляване на устойчивите нагласи, определящи 

ромите като „чужди елементи” на местните общности.  В този смисъл, въвличането на 

ромите в делата на местната общност е безусловна необходимост, а подходът Водено 

от общността местно развитие (ВОМР) се явява една добра възможност да се реализира 

такъв процес на осъзнаване и въвличане на всички общностни членове, вкл.ромите, в 

решенията на местната общност.  

 

Във връзка с постигането на казаното по-горе и въз основа на направените констатации 

от проучването на прилагането на подхода ЛИДЕР в ромски общности през изминалия 

програмен перод, правим следните  препоръки с оглед по-ефективното прилагане на 

подхода ВОМР спрямо ромите:  

1. В подхода ВОМР трябва да се заложи специфична мярка, предвиждаща 

изработването на стратегия за включване на социално изключени общности в 

създаването и прилагането на СМР. Тази стратегия за включване трябва да 

предхожда същинския процес на стратегическо планиране, за да подготви 

членовете на социално изключени общности за реално участие в прилагането на 

ВОМР. Тя трябва да съдържа методи за индивидуална оценка на капацитета на  
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всяка общност за участие в стратегии, целящи социална промяна и 

развитие и да предвижда продължителна подкрепа за членовете й, за да 

се гарантира ефективност от процеса на участие.    

 

2. За да се подобри уастието на ромите във всички етапи от прилагането на 

подхода ВОМР, а именно 1)в информацинните кампании, 2)в процеса на 

планиране на СМР и 3)в изпълнението й, включително като бенефициенти на 

проекти и в органите на МИГ, които участват в оценката и мониторинга,  е 

необходимо да се осигури целенасочена допълнителна подкрепа от добре 

подготвени експерти/ професионалисти за работа в ромска общност. 

� Предвид ниското доверие, което принципно съществува между роми и 

институции, в това число експерти, е необходимо да се осигурят експерти, 

ползващи се с високо ниво на доверие. В идеалния случай е добре да се 

привлекат професионалисти-роми с експертиза в областта на организирането и 

провеждането на кампании за публично осведомяване, организационно 

развитие, стратегическо планиране и изграждане на капацитет/неформално 

обучение на възрастни.    

� В случай, че не може да бъдат осигурени роми-експерти, то тогава е необходимо 

да се обучат други експерти в умения за включващо участие на ромите в 

планирането и прилагането на СМР. Добре е те да придобият умения за 

индивидуална и групова работа с хората от ромската общност, за изграждане на 

доверителни отношения, за мотивиране и стимулиране на индивиди и семейства 

към проактивни жизнени стратегии за успех и социална промяна.    

� В отделни случаи, когато състоянието на дадена ромска общност го изисква, да 

се въведат роми, фасилитиращи диалога на ромската общност с експертите – 

това би подпомогнало общността да бъде по-добре разбрана и обратно – 

експертите да бъдат по-добре разбрани.  

 

3.  Във ВОМР е необходимо да се съдържа специфична мярка, която да осигури 

възможност за участие на най-бедните и маргинализирани общностни членове. 

� Тази мярка не трябва да поставя изискване за притежаване на определени 

икономически единици за участие като бенефициент на СМР.  

� Тя трябва да дава възможност за подходящи индивидуални и групови обучения 

и консултации за придобиване и затвърждаване на определи умения за дейности 

за генериране на доходи (ДГД). 

� Мярката трябва да дава възможност за достъп до ресурси като малки грантове за 

ДГД, придобиване на земя и инвентар, определена технология за производство и 

др.  
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� Да се прегледа законодателството и при необходимост да се променят 

нормативни документи, които ограничават лица, ползващи социални 

помощи, да развиват самостоятелна икономическа дейност като 

самонаети лица. В тази връзка са нужни промени, с които да се дава възможност 

за известен  период от време такива лица да получават социални помощи, докато 

не докажат, че могат да се издържат от самостоятелната дейност, която са 

стартирали.     

� Мярката да подкрепя създаването и функционирането на социални предприятия 

като възможност за осигуряване на заетост на най-уязвимите общностни 

членове.   

 

4. ВОМР да постави при еднакви условия бенефициентите по публичните мерки. В 

тази връзка е нужно: 

� Да се даде възможност на НПО да получат авансово плащане в размер на 

минимум 50% от одобрения грант по проектите им; 

� Да се облекчат процедурите за кандидатстване, изпълнение и отчитане, като се 

намали количеството на документацията, която трябва да се подготви и да се 

въведе електронно отчитане; 

� Да се осигури възможност за гъвкавост при изпълнението на проектите с 

облекчена процедура за промяна в предварително планираните дейности 

 

Декември 2014  
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Лилия Макавеева 

Изпълнителен директор на Асоциация Интегро 
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