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Програма LEADER и овластяването на ромската общност 

 

1. Подходът ЛИДЕР в България 

 За периода 2007 – 2013 г. България за първи път   прилага подхода ЛИДЕР като 

инструмент за децентрализирано управление и интегрирано местно развитие в селските 

райони. Това е първият   опит за целенасочена политика за създаване на местен 

капацитет и прилагане на финансови инструменти на място в териториите от селските 

райони.  Прилагането на подхода  ЛИДЕР се осъществява от Министерството на 

земеделието и храните/МЗХ/  чрез мярка 41 "Прилагане на стратегиите за местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони  в селски общини, в които 

населението на най-големия град е по- малко от 30 000 души.. Изпълнението на 

дейностите беше разделено на два етапа, сътветстващи на две подмерки- 431-1 

"Управление на Местна инициативна група/МИГ/, придобиване на умения и постигане 

на обществена активност на съответната територия за избрани МИГ (прилагащи 

стратегии за местно развитие)" и 431-2 "Придобиване на умения и постигане на 

обществена активност на съответните територии за потенциални МИГ в селските 

райони". Първият етап, по подмярка 431-2, беше насочен към създаване на местен 

капацитет за прилагане на подхода и подобряване на местното управление на 

териториите чрез създаването на местни инициативни групи и изготвяне на стратегии 

за местно развитие. Този етап стартира през юни месец 2008 година с първата покана 

на МЗХ към общините да кандидатствата с проекти за финансиране на създаването на 

МИГ на избраната от тях територия. Основните дейности по подмярката бяха свързани 

с повишаване на информираността на всички жители на дадената територия за 

възможностите, които програмата предлага, активизиране и мотивиране на 

представителите на всички съсловия и социални групи  да се включат активно в 

разработването и   бъдещото прилагане на стратегията за местно развитие,повишаване 

на местния капацитет чрез обучения и консултации и осигуряване на необходимата 

всестранна методическа, организационна и техническа подкрепа за разработването 

отдолу-нагоре на местна стратегия за развитие, отговаряща на нуждите на населението 

и създадена на базата на идеите на самите хора,  придобиването на практически умения  

за  създаването и функционирането на Местна Инициативна Група.  За всяка   община, 

която има одобрен проект по подмярка 431-2, бяха осигурени експерти от национално 

ниво, които да фасилитират и консултират местната общност за изпълнението на 

планираните  дейности, създаването на МИГ и разработване на стратегия, формуляр и 

документи за кандидатстване на МИГ по поканите от Министерството на земеделието 

по другата подмярка 431-1. В периода 2009–2011 г. бяха одобрени и изпълнени 

дейности по 90 договора по мярка 431-2, включващи  60% от общия брой на общините 

в селските райони на България. По мярка 431-1 бяха разработени   126 заявления, 

подадени от 97 местни инициативни групи, обхващащи 141 общини (61% от общините 

в селските райони), от тях бяха одобрени и функционират 35 местни инициативни 

групи, обхващащи 57 селски общини с територия малко над 25 800 км
2
 (около 23% от 

територията на страната) и население от 801 688 души. Изпълнението на одобрените 

стратегии стартира на два етапа- 16 от МИГ   през 2010 година, а останалите 19 в края 

на 2011г.    С оглед на целите на настоящото изследване избрахме две МИГ, одобрени 

през първия етап- МИГ Лясковец- Стражица и МИГ Исперих. Причините да се спрем 
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на тези МИГ бяха наличието на значителни ромски общности на териториите им и по-

големия период, в който са имали възможност да изпълняват стратегиите си. 

2. Описание на територията на проучваните МИГ 

   Към момента на кандидатстване със Стратегия за местно развитие/СМР/,  МИГ 

Лясковец-Стражица обхваща територията на две общини с обща площ 625 кв км. и 

население 26 118 души. В община Лясковец живеяг 14 057 души в 6 населени места, с 

преобладаващо българско население. Етническите малцинства, преобладаващо от 

ромския етнос,  официално съставляват около 3 % от населението и са населени 

предимно в две от населените места. По неофициални данни броят им е почти два пъти 

по-голям. В община Стражец живеят 15,396  души на територия от 508 кв.км в 22 

населени места. По официалните данни от преброяванията преобладава населението от 

българския етнос, като от малцинствата около 14% от населението се определят като 

турци, около 4% като роми и над 9% като представители на други етнически групи, 

които обаче също са възприемани като роми от мнозинството. По неофициални данни 

делът на ромите е още по-голям, като те живеят по концентрирано в 6 населени места, 

като в някои от тях делът им достига до 90%. През последните години населението на 

територията на двете общини непрекъснато намалява, като причини за това са както 

отрицателният прираст, така и тенденцията за емигриране в западни държави, основно 

на представители на малцинствата. Въпреки наличието на няколко по-сериозни 

промишлени и търговски предприятия, водещ отрасъл в икономиката е селското 

стопанство, в което обаче има голям брой земеделски производители, произвеждащи 

продукция за задоволяване на собствените нужди,  липсва добре ориентирана пазарна 

политика на наличните земеделски кооперации,наличната  техника е остаряла в 

земеделските кооперации за обработка на посевните площи, липса на кадри и 

консултански услуги в сферата на земеделието. Туризъм е слабо развит, без създадена 

база и кадри. Високо е равнището на  безработица – винаги  над средната за страната, 

ниска е квалификацията на по-голямата част от безработните и слаба професионална 

адаптивност. Предприемаческата култура сред местното население в общината е на 

много ниско ниво. Като цяло територията е с ограничени вътрешни ресурси/финансови 

и човешки/ за ефективно развитие. 

  Територията на МИГ Исперих е разположена в североизточна България и съвпада с 

територията на община Исперих.  Тя е с обща площ 402,24 кв.км. На територията на 

МИГ Исперих има 24 населени места, от които 23 села и един град – Исперих. В края 

на 2009 г. населението е 22 916 души. Етническите турци са около 60% от населението 

на територията, българите - 30%, и ромите - 9%. Според по-нови данни от проучвания в 

общината делът на ромите се е увеличил до 14%., а по неофициални данни дори и 

повече. Основна причина за това разминаване в данните е, че част от тези, които 

местното население опредяла като роми, всъщност се самоопределят като турци или 

„уста-миллет”. Ромите са населени предимно в 6 от населените места, като делът им в 

тях варира от 10 до над 50% от цялото население на съответното населено място.   

    Тенденцията за демографското развитие на общината сочи непрекъснато намаляване 

на населението като това намаление е по-високо от средното в селските райони на 

България. Качеството на работната сила на територията на МИГ е неблагоприятно. 

Една от основните причини е ниският образователен статус на работната сила. 

Селското стопанство е основен сектор на местната икономика. На територията има 

благоприятни условя за земеделие. Средните и големите фирми са изключително малко 

като брой и дял. Земеделието е основният източник на заетост за населението на 

територията на МИГ-Исперих.  Предлагането на работни места е ограничено, предлагат 
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се предимно сезонни работни места, които създават доходи, но не и сигурност на 

жителите на общината. Освен това, те  са за работници без квалификация или с ниска 

такава като най-висок дял от предлаганите работни места има селското стопанство. 

Силна е зависимостта и от няколко големи работодатели, което прави зависима 

заетостта от състоянието на техните фирми. Като тенденция остава значително по-

висока безработицата за жителите от селата.Територията губи своята социална 

конкурентноспособност, тъй като нараства социалната изолация, свързана с бедността, 

влошава се достъпът до основни услуги за населението и личността, влошава се среда 

за отдих и спорт, заглъхва културния живот и социална динамика и избледнява местна 

идентичност. Нараства недоволството на жителите на територията от качеството на 

живот.  

3. Въпроси на изследването 

 Основните въпроси, чието изясняване си поставихме с настоящото изследване, бяха 

свързани с участитето на ромите в различните етапи на изпълнение на подхода ЛИДЕР 

и влиянието, което дейностите по ЛИДЕР са оказали върху промяната на условията на 

живот на ромските общности. Важен елемент от изследването беше разкриването на 

причините и факторите, които обуславят успехите или неуспехите и до каква степен са 

използвани специфични подходи към ромската общност и как те са се отразили върху 

цялостния процес. По специално   въпросите, които искахме да изясним бяха: 

 

- Какво е участието на ромите в подготвителния процес на създаване на МИГ и 

СМР-  участвали ли са  в информационните сесии, как е достигнато до тях, 

правени ли са по-различни събития за информирането им и др. 

- Какво е участието на ромите в  процеса на създаване на МИГ и СМР- участие в 

стратегическото планиране, имали ли са предложения за мерки, до каква степен 

техните проблеми са адресирани в СМР, има ли членове на МИГ и на какво ниво 

и пр. 

- Какво е участието на ромите в процеса на изпълнение на СМР и как това 

изпълнение е повлияло за промяна на условията на живот- има ли роми, 

кандидатствали с проектни предложения, финансирани ли са, получават ли 

подкрепа за подготовката на предложенията си, за изпълнението на проектите,  

какво ги възпрепятства, какво затруднява изпълнението на СМР по отношение 

на ромското население. 

 

В рамките на изследването направихме преглед на съдържанието на  изготвените СМР 

на двата МИГ, отчетите и информацията за изпълнението на дейностите, налични на 

сайтовете на общините и МИГ, налична информация от пребрлоявания и данни на 

НСИ, печатни и електронни издания на МИГ. Проведохме задълбочени интервюта с 

представители на МИГ и общините- Мария Маринова- изпълнителен директор на МИГ 

Лясковец-Стражица и експерт за разработване на стратегията, Емилия Германова- 

експерт за разработване на стратегията и изпълнителен директор на МИГ Исперих, 

Мария Илчева – община Лясковец, експерт по разработване на стратегията, Красимира 

Желязкова- член на УС на МИГ и директор на дирекция устройство на територията и 

икономическох развитие в община Стражица, Федаил Ибрям- кмет на с.Вазово, община 

Исперих,Даниела Христова-  директор на училище в с.Джулюница. Проведохме и 

разговори с представители на ромски общности от с.Вазово, общ Исперих, с.Камен – 

община Стражица. Използвахме и информация от наблюдението и участието на наши 

експерти/на Интегро/ в процесите на създаване и работа на МИГ- Исперих. 
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   А. Стратегии за местно развитие 

 

  Изискванията към разработването на СМР по ЛИДЕР, както и условията и реда за 

тяхното финансиране са описани в специално наредба на Министерството на 

земеделието и храните на Република България. В тази наредба са разписани и мерките, 

които могат да се заложат в стратегията, допустимите и недопустими дейности, както и 

цялостната структура и съдържание на СМР. В наредбата са описани и задължителните 

условия, на които трябва да отговарят МИГ и процесът на тяхното създаване. В този 

смисъл всички СМР имат една и съща структура и голяма част от съдържанието им се 

припокрива. Това до голяма степен ограничава местните общности при избора на 

мерки в СМР и намалява степента на съответствие между заложените мерки и нуждите 

на населението, доколкото допустимите мерки по ЛИДЕР позволяват посрещането на 

тези нужди. При създаване на МИГ най-важното условие е да се осигури 

равнопоставеност на представителите на местната власт, частния бизнес и гражданския 

сектор- публично частно парнньорство във всички етапи на изпълнение на дейностите 

за разработване и прилагане на СМР. МИГ Лясковец- Стражица е създадена от 75 

юридически и физически лица, като  няма данни за участие на роми в общото събрание 

и управителните органи. В общото събрание на МИГ Исперих участват 35 членове- 

представители на общината, НПО, частни фирми и активни граждани. Ромската 

общност е представена в общото събрание от Читалище „Рома – Вазово“. Основната 

цел на СМР на МИГ Лясковец- Стражица е „Да допринесе за устойчивото развитие и 

съответно повишаване на качеството на живот на Общините Стражица и Лясковец 

посредством използване на подхода ЛИДЕР за разнообразяване на икономическите 

дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени 

услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора“. За постигането на 

тези цели са предвидени дейности за разнообразяване на възможностите за заетост, 

подобряване на техническата и социална инфраструктура и услугите за населението и 

укрепване културните традиции на местната общност, засилване 

конкурентноспособността на земеделските стопанства и преработените в тях продукти, 

за по-добра пазарна реализация. Основната цел на СМР на МИГ Исперих е 

„Подобряване на икономическото благосъстояние и качество на живот на жителите на 

територията на МИГ Исперих чрез изграждане на партньорства за развитие, опазване и 

оползотворяване на местния социален потенциал, природното и историческо 

наследство“. Предвиждат се дейности по два главни приоритета: Развитие на устойчив 

бизнес и развитие на динамична жизнена и социална среда. При разработване на 

аналитичната част на стратегиите е направен анализ на демографското състояние в 

общините и са изведени основни проблеми, включително и за ромската общност. 

Независимо от извеждането на тези проблеми обаче и в двете стратегии няма 

специални цели или мерки насочени към ромската общност. В някои от мерките на 

стратегията на Лясковец-Стражица ромите са споменати като непреки бенефициенти- 

предимно в мерки за публичната сфера- малки инфраструктурни проекти и проекти за 

обучения, като се има предвид, че ромите биха могли да се включат в дейности от тези 

мерки   или да ползват резултати от проектните дейности.  

    

  Б. Участие на ромите при създаването на МИГ в разработването и прилагането на 

СМР.   
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   Всички участници в изследването споделиха, че най-значително е участието на 

представителите на ромската общност в  подготвителния процес на създаване на МИГ 

и СМР. На проведените информационни срещи във всички населени места и по 

квартали е имало участие на роми и те са се включвали в идентифицирането и 

обсъждането на проблемите. Експертите от двата МИГ обясняват тази активност с 

участието на НПО, които са мотивирали и активизирали ромите. За МИГ Лясковец-

Стражица това е НПО „Амалипе“, а за Исперих – Асоциация Интегро. Благодарение на 

усилията на двете организации и работата им в общностите са идентифицирани 

основните проблеми на ромите по населени места и тези проблеми са включени в 

анализа на ситуацията. Всички интервюирани експерти споделиха, че ако не са били 

ромските НПО те не биха могли да достигнат до ромите. „Не може да влязат външни 

хора- общностите не го допускат. С помощта на Амалипе и техните хора успяхме да 

стигнем до представители на ромската общност и след това благодарение на 

установените вече връзки ги канехме на обучения събирания и др и те се отзоваваха и 

идваха.“ – Мария Илчева – Лясковец. Впечетленията на експертите обаче са, че 

участието на ромите в информационните срещи не е било много ефективно и 

информацията не е достигнала и не е била разбрана от голяма част от тях. Причината за 

това според изпълнителния директор на на МИГ Лясковец- Стражица, Мария 

Маринова,  е ниския образователен статус и затворения начин на живот на общностите. 

“Това е една група от неграмотни хора, които живеят на село и дори не са чувализа 

европейски съюз, трудно може да им се обясни за ЛИДЕР, за европейски програми, за 

какво се дават средства“.  Трябва да се отбележи и фактът, че не са предприети 

специфични подходи и методи за информиране на ромската общност за подхода 

ЛИДЕР. Не се е извършвала подготвителна работа за подготвяне на хората за участие в 

ЛИДЕР и това се оказва пречка за по нататъшното им участие.“ На срещите с ромите 

ние се подготвяме, но не можем да установим добър контакт.Според регламента ние 

сме предоставили информация на всички, но те не знаят за какво идваме, те ни 

възприемат като за избори и гворят само за своите си проблеми.Няма лидери  с които 

да контактуваме, да ги обучим за да разпространят сред другит, имаме връзка само с 

деца ивъзрастни.“- Мария Маринова. Проблемът е всъщност точно в това, че всичко се 

е правило точно по регламентите, без да се направи оценка на отделните общности, 

като водещо е било разбирането, че програма ЛИДЕР е за цялата общност на 

територията и не трябва да се насочват специфични мерки към отделни общности, а да 

се подкрепят идеите и проектите на отделни активни хора, организации или фирми, 

които имат ресурси и капацитет да ги изпълнят. Според експертите в МИГ в ЛИДЕР не 

може да се включат дейности за предварителна подготовка и капацитиране на бъдещи 

бенефициенти по мерките. Това е трябвало да се направи по съществуващите програми 

и проекти, насочени към ромската общност. “В рамките на ЛИДЕР не е възможен 

подход, специфичен към ромите. Капацитетът трябва да се изгради предварително. 

Има предостатъчно програми за роми и не е необходимо такъв голям документ/СМР/ 

в две общини да се насочва към ромите, не искаме да дублираме ромските програми.“- 

Мария Маринова. 



www.integrobg.orgwww.integrobg.orgwww.integrobg.orgwww.integrobg.org    
 

 Въпреки активното участие на ромите в информационните срещи, по-нататъшното 

участие на ромите в разработването и изпълнението на стратегията става все по- слабо 

и ограничено. Интересът към облсъжданията, изготвянето на анализите и разписването 

на стратегията все повече намалява. Единици са тези роми, които се включват в 

обсъжданият и имат някакви предложения към анализите и мерките, които да се 

включат в СМР. Проблемите, които ромите споделят са преди всичко от битов 

характер- липса на добри условия за живот, липса на заетост и доходи, проблеми в  

общата инфраструктура- паркове, площадки и улици. Няма роми, които да имат 

интерес към мерки, свързани с предприемачество и икономически дейности. Липсата 

на капацитет и ресурси за участие с икономически проекти е основната причина за 

това, според интервюираните експерти. „Ромите искат да правят нещо, но нямат 

земя, нямат машини, нямат средства и не могат да кандидатстват. Ние не можем 

да им дадем земя.“- Мария Маринова. „ЛИДЕР е за онези предприемачи, които имат 

някакъв собствен бизнес и имат ресурси и възможности да го разширяват. В ЛИДЕР 

не могат да участват хора, които започват от начало и нямат възможност да 

достигнат до финансов ресурс.“ – Емилия Германова. Голям проблем са и тежките 

изискванвия и бюрократични пречки.  „Проектите по ЛИДЕР искат дългосрочно 

планиране, а повечето от ромите се страхуват/не могат/ да правят такова 

планиране. Много от хората непрекъснато пътуват в чужбина. Има тежки 

финансови изисквания- наличие на собствени ресурси или банкови заеми трябва да се 

привлече консултант.Изискванията в МИГ са както в ПРСР.Необходими са банкови 

гаранции на 110%.“ – Мария Илчева. „Има турци/роми/, които гледат животни, но в 

никакъв случай не искат да кандидатстват с проекти заради тежките условия и  

документация“ –Мария Маринова. „Не виждам как може ромите сами да подготвят 

и изпълнят проект- на земеделците се дават 50% субсидия, но останалите 50% са  

собствено участие, при другите/НПО/ субсидията е70%, но пак остават 30% 

собствено участие, което е непосилно за граждански организации“- Красимира 

Желязкова.  Голям проблем е и липсата на неправителствени организации и фирми на 

роми, които да могат да разработват проектни предложения. „Социално  неграмотни 

хора които нямат капацитет, нямат представителство, нямат организации, които 

да кандидатстват от тяхно име- те не могат да бъдат бенефициенти по нито една 

мярка от нашата стратегия.“ – Мария Маринова. На територията на МИГ Лясковец- 

Стражица няма нито едно НПО, а в Исперих има само едно НПО- Читалище „Рома – 

Вазово“, чийто капацитет все още не е достатъчен за самостоятелно кандидатстване и 

организацията се нуждае от експертна помощ за разработване и изпълнение на проекти.  

В резултат на всички тези проблеми в стратегиите и на двете МИГ няма проекти, 

насочени към роми предприемачи- земеделци или търговски фирми. В стратегията на 

МИГ Лясковец-Стражица липсват и проекти на НПО, докато в стратегията на МИГ 

Исперих има заложени проекти на една ромска НПО.  В крайна сметка единствената 

възможност за някакво участие на ромската общност в дейностите по ЛИДЕР остават 

обществените проекти, които се разработват от общините. Това участие се реализира в 

две направления. От една страна ромите могат да са ползватели на инфраструктура, 

изградена по проектите- детски площадки, градинки, улична мрежа. Това мнение се 

споделя от болшинството от интервюираните. „ Няма пряко участие от ромите в 

проектите- нито бизнес, нито земеделие, нито НПО, нито читалища- само това, 

което общината прави за тях. Остават само публичните проекти, които ги засягат 

само като качество на живот- това което кандидатства общината по населени 

места- това могат да ползват те“.- Мария Маринова.“ Общината е тази, която 
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обхваща ромите чрез проекти.“- Красимира Желязкова. От друга страна ромите могат 

да участват като изпълнители на дейностите в публичните проекти. За съжаление 

липсата на стабилни фирми в ромската общност пречи ромите да участват в търговете 

за услуги и по този начин включването им в проекти може да стане само, ако бъдат 

наети от фирми изпълнители. Въпреки, че общините правят усилия в тази насока, не 

винаги тези усилия са успешни. „Ромите не могат да участват самостоятелно в 

изпълнението- нямат организации и фирми, които да участват в търгове. Затова се 

опитваме да уговаряме участие на ромите в поръчките като изпълнители и 

работници, но това не винаги е възможно, а и рискуваме да ни обвинят за неспазване 

на изискванията на тръжните процедури.“- Мария Илчева. Не малък проблем при 

обществените проекти е недостатъчното участие на ромите в обсъжданията за 

разработванетона проектите и по-нататъшното информиране за изпълнението и 

резултатите от проекта. Като цяло ромите са участвали преди всичко в 

предварителните обсъждания, но не и в последващото изпълнение и отчитане на 

проектите, доколкото изобщо са правени такива обсъждания от общините, като водещи 

в обществените проекти. „Ромите участват само в етап на обсъждане, но не при 

планиране и разработване и изпълнение на проектите“- Мария Илчева. Това е причина 

за липса на  информация в общините, изпълнили проекти, касаещи и ромската общност, 

за удовлетвореността на хората от изпълнените дейности. 

 Липсата на заложени проекти в СМР, насочени към ромската общност е главната 

причина тези стратегии да имат много малък ефект върху ромската общност. И в двете 

стратегии липсват изпълнени проекти от роми предприемачи и земеделци, има само 

един проект, реализиран от ромска НПО  и има няколко проекта, които без да са 

изключително насочени към ромската общност имат цели, чиято реализация може да се 

ползва от ромски общности по места. Само един проект в рамките на СМР, касаещ 

ромите е изпълнен изцяло. Това е проектът за реиновация на центъра на село Виноград, 

МИГ Лясковец-Стражица, което според мнозинството е ромско село, но самите хора 

там не се определят като роми. Този проект е част от поредица от проекти, които 

общината е реализирала в това село. Основна „заслуга“ за тази концентрация на 

проекти в това село, според интервюираните експерти, е високата активност на 

жителите на селото в комуникщацията с общинската власт. „Хората от Виноград явно 

по-добре могат да  си поставят проблемите- за централната част, училището, 

читалище и др. и умеят да искат и настояват за тяхното решаване“- Красимира 

Желязкова. Има още два-три проекта за подобряване на инфраструктурата в населени 

места с преобладаващо ромско население, но те все още са на ниво подготовка. Такъв е 

проектът в с.Добри дял, който е на ниво избор на изпълнител и е за ремонт и 

облагородяване на централната част на селото. Единственият проект, подготвен и 

изпълнен от роми е проектът на Читалище „Рома-Вазово“ в рамките на МИГ Исперих. 

Проектът е насочен към съхраняване на културните обичаи и идентичност на 

различните етноси от община Исперих. Проектът беше изпълнен успешно, като 

изпълнителният директор на МИГ сподели, че Читалище „Рома- Вазово“ е една от 

малкото организации, не само ромски, която има достатъчен капацитет не  само да 

планира и изпълнява проекти, но и да участва в управлението на МИГ. Всъщност 

успешната работа на Читалище Рома Вазово се дължи на непрекъснатата подкрепа и 

консултиране на екипа на читалището от експерти на Асоциация Интегро, които ги 

напътстват както при разработването и изпълнението на проектите, така и за 

комуникацията с местната власт и институциите. Въпреки повишения си капацитет, 
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Читалището все още трудно би се справило без външна подкрепа с всички изисквания 

на проектите и променящата се нормативна база и условия за работа. 

 

   В.  Резултати и изводи  от изследването. Въз основа на това изследване, както и на 

базата на цялостния опит и наблюдение, които имаме върху изпълнението на Програма 

Лидер, можем да направим следните обобщени изводи: 

   

    -Програма ЛИДЕР има много слаб ефект върху ромската общност. Както в 

изследваните две МИГ, така и в болшинството от останалите над 30 МИГ почти 

напълно липсват проекти на роми и ромски организации,, т.е. участието на ромите в 

изпълнението на стратегията е минимално. Ромите обикновено са обект на въздействие 

от страна на изпълнители на проекти- например в обучителни проекти или са 

ползватели на резултатите от инфраструктурни проекти, разработени от общината. За 

последните проекти трябва да се има предвид, че по-голямата част от тях не са 

специално разработени за роми, а просто ги касаят дотолково, доколкото са в селищата, 

в които ромите живеят. Малко са проектите, които са насочени директно към ромските 

квартали. 

    -Уязвимите и маргинализирани общности като ромите много трудно могат да 

участват в изпълнението на СМР.  Разработването на проектите изисква значителен 

обем от познаниня за програмата, умения за разработване на необходимата 

документация и значителен финансов ресурс. Този финансов ресурс е необходим както 

за съфинансиране на дейности, така и за предварителни плащания, които чак след 

извършването и отчитането на дейностите се верифицират. За някои от мерките, 

например за НПО в сферата на културата, няма авансови траншове и НПО трябва да 

разчита изцяло на собствен ресурс, който обикновено липсва. Изискванията за 

съфинансиране не са еднакви за бенефициенти общини и НПО-  няма изисквания към 

общините за съфинансиране на публични проекти, докато  НПО трябва да осигурят до 

30% съфинансиране. 

     -Значителна част от представителите на ромската общност и малките ромски 

организации се нуждаят от специализирани подходи за работа за да могат да имат 

равни възможности с останалите за участие в разработването и прилагането на СМР. 

Тези подходи трябва да обединяват мерки за повишаване на капацитета на ромската 

общност и отделни нейни представители от една страна, а от друга трябва да 

предвиждат начини за осигуряване на материални ресурси- възможности за оземляване, 

придобиване на техника и достъп до финансови средства. Успешно участие на ромски 

организации по подхода ЛИДЕР има тогава, когато имат осигурена допълнителна  

експертна помощ във всички етапи на СМР- за мотивиране и активизиране на 

общността за участие, за капацитиране и придобиване на знания за програмата и 

участие в процесите, за успешна комуникация с институциите, за разработване и 

изпълнение на проектни предложения и др. 

     -Ромите почти напълно липсват в органите за управление на МИГ. Не ни е известно 

някъде да има роми, които да са членове на управителни съвети на МИГ. Нещо повече- 

единици са ромите/ромските организации, които са членове на самите МИГ. Ромското 

участие в СМР се изчерпва с участие в предварителните информационни срещи и 

изслушвания по населени места. В последващите дейности броят на ромите 

непрекъснато намалява. 

      -Изпълнителните екипи на МИГ нямат необходимия капацитет и познания за работа 

с представителите на ромските общности. Непознаването на спецификата на ромската 
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общност и неумението за комуникация с ромите води до неправилно отнтошение към 

проблемите на ромите, изолирането им от процесите на прилагане на СМР и ограничен 

достъп до ресурсите на ЛИДЕР. Успешно включване на представители на ромите в 

ЛИДЕР има само на места, където експертите и екипите познават добре общността и са 

добре приети от нея, като най-успешни в работата с ромите са  експертите от ромски 

произход. 

      -Участието на ромите до голяма степен зависи от активността на самите роми. 

Затова е необходимо да се работи в ромските общности за повишаване на мотивацията 

и активността на   хората за включване в дейностите от ЛИДЕР. 

 

Г. Предложения 

 

  Да се предвидят специални мерки в ЛИДЕР, които да стимулират и осигурят 

участието на ромите. Тези мерки трябва да се изразяват в осигуряването на специфичен 

подход към ромската общност за осигуряване на допълнителна информация за 

програмата, помощ за участие в структурите на МИГ, помощ за разработване и 

изпълнение на проекти, включително и по-възможност за достъп до оборотни средства. 

Такъв един специализиран подход би могъл да осигури равни възможности за ромите 

за участие в МИГ и СМР. 

  Да се преразгледат изискванията към дребните производители с цел улесняване на 

процедурите и намаляване на бюрократичните тежести, свързани с попълване на 

документации и комуникация с институции. 

  Да се предвидят значителни авансови плащания за НПО, гарантиращи им успешното 

реализиране на проекти, без да се налага НПО да търсят допълнителни източници на 

финансиране.  

  Да се стимулира участието на   роми в МИГ и ромски експерти в управителните 

органи като се предвидят критерии за оценка на СМР, отчитащи участието на роми в 

тези структури. В екипите за прилагане на СМР да се включат експерти от различни 

области, които да работят с потенциални бенефициенти на СМР от ромската общност. 

 

 


