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Първи доклад на ЕК за оценка на изпълнението на Национална Стратегия за Интеграция на Ромите 2012-2020 

 

Реалности според доклада на Европейската комисия 
 

Какво ни трябва още, според препоръките от доклада на ЕК…? 

Образование 

• Задължително 2 годишно предучилищно образование  

• Целодневна организация на учебния процес 

• Малки проекти за най – маргинализираната част от населението на 
България, включвайки и ромска такава 

 
 

• Повече усилия на местно ниво за промоциране на включващото образование и 
десегрегация; 

• Ефективен достъп до качествено ранно детски развитие и  образование за 
ромските деца / повишаване на капацитета и осигуряване на добре 
квалифициран педагогически персонал/ 

• Повече мерки за намаляване на  отпадането от училище; 

• Фокус  върху втори шанс за отпадналите от училище и обучение на учителите; 

• Целеви инвестиции в професионалното обучение и висшето образование за 
роми. 

Заетост 

• 80-95 ромски трудови медиатори, назначени в Бюрата по труда  

• Създадени са няколко цеттрове за развитие на общността 

• Организирани ромски трудови борси 

• Срещи с бюрата по труда и ромски НПО за участие на ромите в трудовия 
пазар 

 

• Повече внимание на безработицата в селските райони; 

• Целеви инвестиции за осигуряване на ефективно участие на ромите на 
свободния пазар; 

• Насърчаване на социалното предприемачество и предприемачеството сред 
ромите; 

• Повече комуникация с частните работодатели за осигуряване на повече заетост 
сред ромите; 

• Целеви инвестиции съгласно подхода на ЕК  за Гаранции на младежта; 

• Обучение и наемане на  повече роми на работа; 

• Борба с и мониторинг на  дискриминацията на пазара на труда. 
Здраве 

• Дейности на мобилни клиники и здравни медиатори в места с висок 
процент на хора, които са здраво неосигурени /рентгени, имунизации на 
деца, медицински и гинекологични изследвания, скрининг и превенция на 
HIV, Туберкулоза и малария 

• Здравно образование и кампании за повишаване на здравната култура 

• Увеличаване на броя на здравни медиатори; 

• Инструменти за мониторинг: качествени резултати с конкретни индикатори, 
разпределени по региони, програми и проекти 

• Основно предизвикателство остава проблемът със здравно неосигурените 
лица.   

Жилищни условия 

• Важен пилотен жилищен проект съфинансиран от ЕС в 4 + 3 общини / 
Бургас, Дупница, Видин, Девня + Варна, Пещера и Тунджа като резерви/. 

 

• Планиране на  интервенции за решаване на жилищните проблеми чрез 
интегриран подход  с осигуряване на  участието на местните ромски и не-
ромски общности; 

• Повече усилия за разработване на общински планове за действие за 
подобряване на жилищните условия на ромите. 
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Антидскриминация 

• Обучения на полицейски служители по права на човека и проблеми на 
малцинствата; 

• Множество местни дейности / празнуване на 8 април, проект за превенция 
на трафик на хора, юридическа подкрепа и информация за правата на 
човека, работа за изграждане на съвместна дейност между публични 
институции и гражданското общество, специфични дейности за ромски 
жени и деца/ 

 

• Необходим е по – систематичен подход при адресиране на случаи на 
дискриминация; 

• Трябва да бъдат предприети по – ефективни мерки за борба с антиромското 
говорене и омразната реч срещу ромите; 

• Трябва да бъде засилено практическото приложение на Закона за защита от 
дискриминация 

 

Финансиране 

• Ромското включване бе подкрепено с европейско и национално 
финансиране като част от редица основни политики, включително мерки за 
социално включване;  

• Пилотната инициатива на Европейския фонд за регионално развитие, който 
предвижда 8 млн. евро за решаването на жилищния проблем на ромите до 
момента е инвестирал 5,3 млн. евро в 3 общини.  

• През 2007 – 2013 г. България е планирала 3,2 % / прибл. 37 млн.евро/ от 
общия бюджет за интегриране на групи в неравностойно положение.  

 
  
 

• През новия програмен период 2014 – 2020 г. трябва да бъдат предвидени 
достатъчно средства, които да бъдат инвестирани за интегрирането на ромите; 

• Политиките за ромите трябва да бъдат включени във всички общи политики, 
свързани с политиките за социално включване, заетост, образование; 

• Националната контактна точка за ромите /Секретариат на НССЕИВ към МС/ 
трябва да засили контактите и работата си с управляващите органи на 
Оперативните програми, които отговарят за Европейските структурни и 
инвестиционни фондове в България с цел: 

1. Максимално използване на възможностите за финансиране на 
политики за интеграция на ромите; 
2. Осигуряване на ефективност и устойчивост на мерките за интеграция; 
3. Осигуряване на подходящ мониторинг за въздействието върху 
интеграцията. 

Важни структурни промени, които трябва да бъдат предприети…! 
 

• Реформа и промени в основните политики в областта на образованието, заетостта и жилищните условия с цел подпомагане на ромското включване; 

• Засилване на политическата ангажираност на централните институции, занимаващи се с планирането и изпълнението на евро фондовете за новия програмен период; 

• Засилване на мандата на Националната контактна точка за ромите и заделяне на  повече и подходящи ресурси за изпълнението на интеграционната политика; 

• Възстановяване на конструктивния диалог с гражданското общество. Това е от изключително важно значение за успеха на Националната Стратегия за ромите 2012 – 
2020 г. 

• Да се разработят и изпълнят кампании и комуникационни дейности за интегрирането на ромите като основно послание към обществото следва да бъде, че 
интеграцията е в услуга на обществото, а не за определена група хора. Тези послания трябва да стигнат до цялото общество. 
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