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Сравнителен анализ за съответствието между съдържанието на Национална стратегия на република България за
приобщаване, равенство и участие на ромите 2021-2027 г. и Национален плана за действие 2021-2023 г./.
/Изготвен от екип на Асоциация Интегро и коалиция Интелект/
1. Съответствие между Целите и приоритетите на Национална стратегия на република България за приобщаване, равенство и участие
на ромите 2021-2027/Стратегия/ г и заложените мерки и дейности в Национален плана за действие 2021-2027 г./План за действие/.
В Стратегията е направен сравнително задълбочен анализ на актуалното социално-икономическото състояние на ромската общност в
страната. Изведени са най-важните проблеми и нужди на общността и на тази база са изведени основните приоритети за работа и са
дефинирани общи и конкретни цели по всеки един приоритет. Планът за действие следва структурата на Стратегията най-вече що се
отнася до формулирането на приоритетните области и оперативните цели. Това, което прави впечатление обаче е разминаването при
формулирането на конкретните цели и мерки в плана в сравнение с тези в Плана за действие. Не всички от целите на Стратегията са
намерили място в текстовете на плана, често има разлика във формулировката на една и съща цел в Стратегията и в Плана за действие,
а по някои приоритети има заложени цели, които не са идентифицирани в Стратегията. Количественото изражение на тези разлики по
приоритети: По приоритет "Образование" в Стратегията са формулирани 11 цели, а в Плана за действие са намерили място само 8
цели. В приоритет "Здравеопазване" в Стратегията има 7 цели, като само три от тях са разработени в Плана. По другите приоритети
също има разминавания в броя на целите в Стратегията и в Плана за действие. Особено голяма е разминаването в приоритет
"Върховенство на закона". Почти всички цели са формулирани различно в двата документа и трудно може да се направи оценка, кои
мерки от Плана към постигането на коя цел от Стратегията са насочени.
2. Релевантност на мерките от плана на идентифицираните нужди в Стратегията. Като цяло предвидените мерки в Плана за действие
са насочени към постигането на заложените цели, но не се адресират всички идентифицирани нужди и проблеми на общността,
включително и такива, които са много важни за цялостното разрешаване на проблемите в отделните приоритети. Така например в
приоритет "Образование" много повърхностно и без нужната конкретика са разработени мерките, които адресират сегрегираните
училища и паралелки, задълбочаването на "вторичната сегрегация", осигуряването на качествено приобщаващо образование,
повишаването на възможностите за достъп до дигитално и дистанционно обучение, осигуряването на „качествено образование в
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мултикултурна среда“ и поставяне на акцент върху преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията, основани на апорофобия и
ксенофобия. По приоритет Здравеопазване
прави впечатление, че се залага прекалено много на нископраговите услуги и
медиаторството. Не са разписани дейности за стимулиране нормалното участие в здравната система, включително и мерки за
насърчаване на възстановяването на здравноосигурителни права. Не са разписани мерки по въпросите касаещи превенцията на КОВИД
19, както и специфични мерки по отношение на ваксинациония процес и увеличаване на доверието в него. Не са разписани
мерки/дейности по отношение на дискриминацията в областта на здравеопазването /сегрегирането на родилки и др. подобни случаи.Не
са предвидени дейности/мерки за ограничаване на използването на психотропни вещества сред подрастващите. По приоритет "Заетост"
не са предвидени мерки за постигането на важни цели от стратегията като развитие на социалното предприемачество, повишаване на
заетостта сред ромските жени, подобряване на посредническите услуги и др. По приоритет "Жилищни условия" предвидените мерки за
изготвяне на кадастрални карти и устройствени планове могат да покажат обективно отразено състояние, но сами по себе си немогат
да разрешат проблемите на много от ромските домакинства. Не се адресира въпроса за подпомагане на ромски семейства, които биха
могли да изградят собствени жилища, вместо да се насочват към общински жилищен фонд. Не се отчита разликата в нуждите на такива
семейства и тези, които нямат възможност да изградят свои домове. Именно затова се изисква законодателство в дух на подпомагане и
осигуряване на редица алтернативи и възможности за равен старт за постигане на по-добър жилищен статут на обречени от поколения
в бедност лица. За да построят собствени домове, гражданите в маргинилизираните квартали най-напред трябва да бъдат осигурени с
възможността от битово и комунално снабдяване, от легализиране на земите, върху които ще строят. Нежеланието да се изгражда и
създава жилищен фонд от страна на населението в маргинализирани квартали често е предопределено и от равнодушието на местната
власт към сериозни проблеми като наводнения, свлачища, липса на базова инфраструктура, за да може изобщо да се мисли за живот и
битуване в бъдещите им домове. Дискриминацията и расизмът в институциите обаче ги лишава от потенциални възможности за
създаване на тези базови предварителни уславия за планиране и построяване на жилища. Регулацията и регистрирането на земята не е
достатъчно условие, за да се създаде увереност у населението за защита на основни човешки права като правото на собствено жилище.
Липсва мярка, която да осигури постигането на налагане на изискванията за инфраструктура и жилищно и друго застрояване. Такава
би могла да бъде мярка, която да осигури стабилен статут на единствените жилища, които са конструктивно устойчиви, както и да се
въведат правила, непозволяващи премахването на единствено жилище без предварително осигуряване на адекватна жилищна
алтернатива. Индикатор за нея би могъл да бъде конкретен брой жилища, които са придобили устойчив статут. Всичко това се налага с
оглед наличието на проблема с незаконния статут на голяма част от жилищата, обуславящ живот в постоянна несигурност и опасност
от бездомничество в случаите на премахване на единствен дом.
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Голяма част от мерките по приоритет "Върховенство на закона" са твърде абстрактни, имат формален характер и не докосват същината
на проблема- наличието на скрита и открита институционална дискриминация и неравно третиране на граждани с различен социален и
етнически бекграунд. В много малка степен в мерките по приоритета е адресиран въпросът за езикът на омразата в медийното и
политическото пространство. Липсват и достатъчно мерки за постигане на промени в стереотипите и нагласите на обществото като
цяло.
3.Система от индикатори. Основен недостатък на заложените индикатори в плана е, че болшинството от тях отчитат само
количествени промени - брой изпълнени мероприятия, брой обхванати лица в дейности, брой създадени групи, без да има възможност
да се отчитат ефектите и въздействията от изпълнените дейности, като по този начин се акцентира върху провеждането на дейности, а
не върху разрешаването на проблемни въпроси. Използването само на такива индикатори предопределя формалното изпълнение на
дейностите и липсата на трайно въздействие върху участниците тези дейности. За много от заложените индикатори липсва информация
за текущата базова стойност, не са посочени инструменти за проследяването на индикатора и за очакваните целеви стойности. Има
дори индикатори, които не са ясно формулиране, не са разписани като индикатори и няма посочена методика за измерването им.
Например за мярка 2.8 "Осъществяване на психологическа и социална подкрепа на деца и ученици от уязвими групи, включително
роми чрез назначаване на образователни медиатори и социални работници" е посочен индикатор "Осигуряване на условия за
образователно приобщаване на деца и ученици от уязвими групи чрез осъществяване на работа в общността за повишаване на
мотивираността за посещаване на образователните институции с цел получаване на по-добро образование и преодоляване на
социалните неравенства". Като целева стойност за постигане по този индикатор е посочено " Брой назначени образователни медиатори
и социални работници." При така заложени индикатори за нито една цел не може да се направи оценка за постигнати резултати и
ефекти от изпълнението на планираните мерки и дейности и в каква степен и дали изобщо са адресирани и посрещнати
идентифицираните в Стратегията нужди и проблеми на общността. Не може да се отчете и какво е изпълнението по дефинираните в
Стратегията качествени индикатори, поради несъответствие на тези индикатори със заложените количествени индикатори в плана.
4. Финансиране на Плана за действие. За болшинството от планираните мерки и дейности в Плана за действие са посочени източници
на финансиране. В по-голямата част като такива източници са посочени средствата от европейските социални и инвестиционни
фондове, чрез бъдещите оперативни програми. Почти липсват дейности, които са обезпечени от държавния бюджет. Общинските
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средства също не са отчетени като потенциален източник на финансиране за много от мерките. По този начин се принизява
отговорността на държавните и общински институции за изпълнението на Стратегията и като цяло се принизява важността на
приобщаване и осигуряване на равни възможности за хората от уязвимите групи. Много сериозен недостатък е, че за почти нито една
от разписаните мерки не е посочен бюджет, което обуславя тяхното неизпълнение или в най-добрия случай формалното им
изпълнение
5. Препоръки:
- да се прецизират формулировките на целите и дейностите в Плана, в съответствие с целите в Стратегията, да се премахнат
дублиращи се мерки и дейности и да се добавят мерки, които да адресират всички идентифицирани нужди и приоритети от
стратегията.
- да се направят точни разчети на необходимите средства за изпълнението на мерките и да се посочат конкретни стойности на
финансирането и ясни източници за това,
- да се формулират конкретни индикатори/не само количествени, а и качествени/ за изпълнение на дейностите и за постигнатите
ефекти. Всички индикатори да бъдат обвързани в цялостна система, като се посочи с какво изпълнението на всяка мярка от плана би
допринесло за постигането на съответен общ индикатор от Стратегията.
- Необходимо е да се акцентира върху дейности, насочени към намаляване на дискриминацията и расизма спрямо ромите и
противодействие на езика на омразата във всичките му форми и проявления.
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Преглед на цели, мерки и дейности по приоритетите на Стратегията и Плана за действие
Оперативна цел приоритет Образование: Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование,
както и за образователна интеграция и интеркултурно образование за деца и ученици от уязвими групи, включително роми.
ЦЕЛ ОТ СТРАТЕГИЯТА:

ЦЕЛИ/МЕРКИ
ДЕЙСТВИЕ

В

ПЛАНА

ЗА

1.Обхващане на децата във форми
на образование и грижи в ранна
детска възраст и в предучилищното
образование за развиване на
познавателни
и
социалноемоционални
умения
с
цел
последващо
образователно
приобщаване.
2. Създаване на подкрепяща и
насърчаваща среда за приобщаване
и
образователна
интеграция;
преодоляване на сегрегационните
практики в някои образователни
институции, чрез повишаване на
качеството на образованието с
фокус върху интересите на детето,
при отчитането на индивидуалните
психологически
особености
и
социалната среда; разширяване на
десегрегационната програма на
МОН и превенция на вторичната
сегрегация, в това число и чрез
осъществяване на интеркултурно

Цел 1. Повишаване на обхвата и
включването на деца и ученици от
уязвими групи с фокус върху ромите.
Планирани три мерки

Цел 2: Повишаване качеството на
обучението
в
образователните
институции в които учат предимно деца и
ученици от уязвими групи. Повишаване
на училищната готовност и осигуряване
на подкрепяща среда и диференцирана
грижа за всяко дете и ученик
Планирани 8 мерки

РЕЛЕВАНТНОСТ
НА
ЦЕЛИТЕ/МЕРКИТЕ
ОТ
ПЛАНА
НА
ЗАЛОЖЕНАТА ЦЕЛ
В СТРАТЕГИЯТА
Мерките
са
релевантни
на
заложената цел

СЪОТВЕТСТВИЕ
С
ИДЕНТИФИЦИРАНИ
ТЕ В СТРАТЕГИЯТА
НУЖДИ/ПРОБЛЕМИ

Мерките
релевантни
заложената цел

Липсват
мерки
за
десегрегация
и
превенция
на
вторичната сегрегация

са
на

Мерките съответстват
на идентифицираните
нужди и проблеми

РЕЛЕВАНТ
НОСТ НА
ПЛАНИРА
НИТЕ
ИНДИКАТ
ОРИ
Заложени са
само
количествен
и
индикатори

РЕЛЕВАНТНО
СТ
НА
ПЛАНИРАНО
ФИНАНСИРА
НЕ

Заложени са
само
количествен
и
индикатори

Посочени
източници на
финансиране.
Няма посочена
стойност.

Посочени
източници на
финансиране.
Няма посочена
стойност.

7200 Razgrad
4”Osam”str.
Bulgaria
образование.
3. Осигуряване на условия за
изпълнение на интегрирани мерки
за повишаване на образователното
развитие на децата и учениците от
ромската общност, чрез качествено
и приобщаващо образование и на
възможности за продължаващо
образование в това число на
професионално
образование
и
обучение, както и на висше
образование.
4. Обучение в дух на толерантност и
недискриминация в образователните
институции.

5. Подкрепа за роми и за други лица
от социално уязвими групи за
завършване
на
средно,
професионално,
колежанско
и
висше образование, особено за
профили, специалности и професии,
които
дават
перспектива
за
реализиране на пазара на труда.
6. Съхраняване на културната
идентичност
и
засилване
на
гражданското съзнание на деца и
ученици от ромската общност, за да
развиват самочувствие и чувство за
принадлежност към българското и
европейско общество, като се
разширяват познанията в сферата на

Цел 3: : Равнопоставеност и участие.
Обучение в дух на толерантност и
недискриминация в образователните
институции. Съхраняване и развиване на
културната идентичност на деца и
ученици от уязвими групи с фокус върху
ромите.
Планирани три мерки

Цел 4: Обучение в дух на толерантност и
недискриминация в детските градини и в
училищата. Съхраняване и развиване на
културната идентичност на деца и
ученици от уязвими групи с фокус върху
ромите.
Планирани две мерки
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Няма
формулирана
цел, съответна на
целта от Стратегията.

Липсват
мерки
за
развитие
на
приобщаващото
образование
и
подкрепа за младежи
във
висшето
образование

Мерките
релевантни
заложената цел

са
на

Мерките съответстват
на идентифицираните
нужди и проблеми

Няма
формулирана
цел, съответна на
целта от Стратегията.

Липсват
мерки
за
мотивиране и подкрепа
на ромски младежи за
повишаване
на
образованието си.

Мерките могат да
допринесат
за
постигането само на
част от заложената
цел.

Липсват мерки, които
да способствата за
развиването
на
самочувствие и чувство
за принадлежност към
българското
и
европейско общество

Заложени са
само
количествен
и
индикатори

Посочени
източници на
финансиране.
Няма посочена
стойност.

Заложени са
само
количествен
и
индикатори

Посочени
източници на
финансиране.
Няма посочена
стойност.
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определени учебни предмети и
проектно-базирани обучения.
7. Повишаването на обхвата на
децата и учениците в задължително
предучилищно
и
училищно
образование и намаляването на дела
на отпадналите и преждевременно
напусналите училище
8. Повишаване и надграждане на
знанията,
уменията
и
компетентностите
на
педагогическите специалисти и
непедагогическия
персонал
за
работа в среда на многообразие и за
преодоляване на стереотипи и
дискриминационни нагласи, чрез
обучения, но и продължаваща
подкрепа като менторство, групова
рефлексия и др.; съвместна работа с
образователни медиатори и други
специалисти с отношение и влияние
върху образователните постижения
на децата; реализиране на различни
форми
на
постоянни
взаимодействия с родителите.

Цел 5: Превенция на отпадането от
образователната система на деца и
ученици от уязвими групи с фокус върху
ромите
Планирани две мерки

Мерките
не
са
релевантни на целта и
не
могат
да
допринесат
за
постигането й.

Липсват
конкретни
мерки за намаляване на
отпадналостта
на
ромските
деца
от
училище.

Заложени са
само
количествен
и
индикатори

Посочени
източници на
финансиране.
Няма посочена
стойност.

Цел 8: Подобряване на качеството на
образованието чрез квалификация на
педагогическите
специалисти
за
взаимодействие
в
мултикултурна
образователна среда и за интеркултурна
компетентност
Цел 7: Приобщаване на родители на деца
и ученици от уязвими групи към
образователния процес и засилване на
участието им в училищния живот.
Повишаване на ангажиментите на
родителите на деца и ученици от уязвими
групи към образованието на децата им
Предвидени са 5 мерки

Мерките,
насочени
към родителите са
неясни и им липсва
конкретика.

Мерките за повишаване
на квалификацията на
учителите
съответстват
на
идентифицираните
нужди и проблеми

Заложени са
само
количествен
и
индикатори

Посочени
източници на
финансиране.
Няма посочена
стойност.

Заложената мярка е с
пожелателен характер
и не може да се оцени

Заложени са
само
количествен

Посочени
източници на
финансиране.

9. Подкрепа на доказано ефективни
образователни
практики,
чрез
иновативни идеи и дейности,
повишаване на дигиталните умения.
10.
Изготвяне
и
прилагане
образователни инструментариуми и
методики, включително и за
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Няма
формулирана
цел, съответна на
целта от Стратегията.
Липсват мерки
Мярка 2.1. Осигуряване на приобщаваща
среда за деца, които не владеят добре
български език, в предучилищна възраст

Няма
формулирана
цел, съответна на
целта от Стратегията.
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усвояване на български език от деца
и ученици, чийто майчин език е
ромски.
11. Разширяване на възможностите
за учене през целия живот,
включително чрез неформално и
информално
образование;
включване
във
форми
за
образование и обучение на лица,
които не са завършили средно
образование; популяризиране на
ученето сред всички слоеве на
населението за участие във форми
на учене през целия живот.

чрез осъществяването на допълнителни
модули по български език, в т.ч. и
разработване и прилагане на методики за
овладяване на български език
Цел 6: Включване на възрастни лица от
уязвими групи, включително роми във
форми на продължаващо образование
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Заложена е мярка,
която
повтаря
дейността
от
предходния период.
Мярката не може да
гарантира цялостното
изпълнение на целта
на стратегията.

до каква степен ще
посрещне нуждата от
приобщаване
на
ромските деца.
Липсва
комплексен
подход
за
пълно
посрещане
на
идентифицирания
проблемне
се
планират
адекватни
подходи за неформално
образование.

и
индикатори

Няма посочена
стойност.

Заложени са
само
количествен
и
индикатори

Посочени
източници на
финансиране.
Няма посочена
стойност.

Оперативна цел в приоритет Здравеопазване: Равнопоставеност на достъпа до качествено обществено здравеопазване и подобряване на
здравословното състояние на населението в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност.
ЦЕЛ ОТ СТРАТЕГИЯТА:

ЦЕЛИ/МЕРКИ
ДЕЙСТВИЕ

В

ПЛАНА

ЗА

РЕЛЕВАНТНОСТ
НА МЕРКИТЕ НА
ЗАЛОЖЕНА ЦЕЛ В
СТРАТЕГИЯТА

СЪОТВЕТСТВИЕ
С
ИДЕНТИФИЦИРАНИ
ТЕ В СТРАТЕГИЯТА
НУЖДИ/ПРОБЛЕМИ

1.Подобряване на майчиното и
детско
здравеопазване
в
обособените уязвими общности, с
концентрация на бедност

1.1 АГ прегледи с мобилни кабинети в
населени места с компактно ромско
население
1.2 Повишаване обхвата на деца без
лични лекари открити от здравните
медиатори
1.3 Провеждане на имунизации от
мобилни екипи в населени места без ОПЛ
1.4 Провеждане на профилактични

Релевантно до голяма
степен

Съответства

РЕЛЕВАНТ
НОСТ НА
ПЛАНИРА
НИТЕ
ИНДИКАТ
ОРИ
Заложен е
само един
количествен
индикатор

РЕЛЕВАНТНО
СТ
НА
ПЛАНИРАНО
ФИНАНСИРА
НЕ
Няма
планирано
финансиране
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2.Подобряване на достъпа до
качествено
обществено
здравеопазване на лица, намиращи
се в ситуация на бедност и социална
уязвимост.

3.Намаляване
дискриминацията
уязвимите групи

стигмата
на хора

и
от

4.Повишаване на информираността
в областта на общественото здраве
5.Развитие на концепцията за
здравните медиатори
6. Подобряване на комунално битовите условия в публична среда
на
ромските
квартали
за
осигуряване
на
живот
в
здравословна и чиста среда на
обитателите им за превенция
появата и разпространението на
инфекциозни болести.

прегледи на деца с мобилни кабинети
1.5
Разяснителни
кампании
за
имунизиране
1.6 Скрининг с мобилен мамограф
1.7
Анализ
за
дейностите
за
здравнонеосигурени родилки
2.1 Дейности за превенция на ХИВ
2.2 Дейности за подобряване на контрола
на туберкулозата
2.3Осигуряване функционирането на
мобилни медицински кабинети за
Нископрагови прагови услуги
2.4Прегледи
за
социално
значми
заболявания с мобилни кабинети
Инф. Кампания за нископрагови услуги с
мобилни кабинети
Повишаване на годините живот в добро
здраве и превенция на от ранно
инвалидизиране
3.1 Информационни кампании за ХИВ,
хепатит, туберкулоза и др.
3.2 Обучение на здравните медиатори за
придобиване на необходимите знания и
умения
В плана няма формулирани цел и мерки
В плана няма формулирани цел и мерки
В плана няма формулирани цел и мерки
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Не е релеватно! Няма
доказателства,
че
ХИВ
е
по
–
разпространен сред
ромската общност.

Не съответства

Не е релевантно
Не е формулирано
добре. Не става ясно
за какво

Не
съответства
целта

на

Един
количествен
индикатор.

Няма
планирано
финансиране

Един
количествен
индикатор

Няма
планирано
финансиране
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7.Повишаване
на
устойчивото
изпълнение на политиката по
отношение
на
ваксинопрофилактиката
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В плана няма формулирани цел и мерки

Оперативна цел в приоритет Заетост: Равнопоставен достъп и подобряване реализацията на ромите на пазара на труда и повишаване
на дела на заетите сред тях; намаляване на социалните неравенства и активното им социално приобщаване
ЦЕЛ ОТ СТРАТЕГИЯТА:

ЦЕЛИ/МЕРКИ
ДЕЙСТВИЕ

В

ПЛАНА

ЗА

РЕЛЕВАНТНОСТ
НА МЕРКИТЕ НА
ЗАЛОЖЕНА ЦЕЛ В
СТРАТЕГИЯТА

СЪОТВЕТСТВИЕ
С
ИДЕНТИФИЦИРАНИ
ТЕ В СТРАТЕГИЯТА
НУЖДИ/ПРОБЛЕМИ

РЕЛЕВАНТНО
СТ
НА
ПЛАНИРАНО
ФИНАНСИРА
НЕ

Мерките не адресират
проблема
с
дискриминацията
на
пазара на труда.

РЕЛЕВАНТ
НОСТ НА
ПЛАНИРА
НИТЕ
ИНДИКАТ
ОРИ
Само
количествен
и
индикатори

- Насърчаване на работодатели да
създават работни места за групи в
неравностойно положение на пазара
на труда;

Цел 4: Осигуряване на заетост чрез
стимулиране на работодателите да наемат
на работа лица от ромски произход, вкл.
чрез субсидирана заетост

- Насърчаване на предприемачество
и собствен бизнес за групи в
неравностойно положение на пазара
на труда;

Цел 2: Насърчаване на
предприемачеството, стартиране и
управление на собствен бизнес

Заложените мерки не
са релевантни на
целта и не могат да
стимулират
работодателите
да
наемат роми.
Мерките имат връзка
с целта, но не можгат
да
осигурят
цялостното
й
постигане.

Не се адресира нуждата
от
икономическа
подкрепа за стартиращ
бизнес на хора от
уязвими групи

Заложени са
само
количествен
и
индикатори

Посочени
източници на
финансиране.
Няма посочена
стойност.

Насърчаване
на
дуалното
обучение,
стажуването
и
чиракуването,
както
и
на
валидирането
на
придобитите
умения

Не са предвидени мерки в плана.

- Повишаване на квалификацията
вкл. преквалификация към търсени
професии;
- Подкрепа за придобиване и

Цел 1. Насърчаване на заетостта чрез
мотивиране, професионално ориентиране
и обучение на безработни лица

Мерките отговарят на
целта.

Не може да се направи
оценка за ефекта от
заложените мерки и
степента на постигане

Заложени са
само
количествен
и

Посочени
източници на
финансиране.
Няма посочена

Няма посочено
финансиране
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усъвършенстване на дигитални
умения
и
компетенции
сред
търсещите работа лица, с фокус
върху младежите и продължително
безработните;
- Подобряване на посредническите
услуги по заетостта;
- Повишаване на участието на жени
от уязвимите общности на пазара на
труда, с фокус върху уязвимите
възрастови групи 18-29 г. и 55+ г.;

Не са предвидени мерки в плана.

- Подкрепа за придобиване на
зелени умения

Цел 6: Подкрепа на заетостта в дейности,
свързани с опазване на околната среда

Мярката е релевантна
на заложената цел.

- Насърчаване на социалния и
гражданския диалог в подкрепа на
трудовата реализация на ромите;

Цел 3: Насърчаване на социалния и
гражданския диалог в подкрепа на
трудовата реализация на ромите

Мерките
релевантни

са

- Активиране на продължително
безработни
и
икономически
неактивни лица, чрез насърчаване
на трудовото медиаторство.

Цел 5: Активиране на продължително
безработни и икономически неактивни
лица, чрез насърчаване на трудовото
медиаторство

Мерките
релевантни

са

- Популяризиране на социалното
предприемачество сред лица от
ромската общност чрез провеждане
на
информационни
кампании/прояви/ уебинари.

Не са предвидени мерки в плана.

на целта.

индикатори

стойност.

Няма идентифицирана
нужда, релевантна на
целта.

Заложени са
само
количествен
и
индикатори
Заложени са
само
количествен
и
индикатори
Заложени са
само
количествен
и
индикатори

Посочени
източници на
финансиране.
Няма посочена
стойност.
Посочени
източници на
финансиране.
Няма посочена
стойност.
Посочени
източници на
финансиране.
Няма посочена
стойност.

Не са предвидени мерки.

Не
е
адресирана
основна
нужда
от
развиване на социално
предприемачество като
инструмент
за
осигуряване на заетост
на хора от уязвими
етнически групи.
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Оперативна цел в приоритет Жилищни условия: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа
инфраструктура и инфраструктура за публични услуги

ЦЕЛ ОТ СТРАТЕГИЯТА:

ЦЕЛИ/МЕРКИ
ДЕЙСТВИЕ

В

ПЛАНА

ЗА

РЕЛЕВАНТНОСТ
НА МЕРКИТЕ НА
ЗАЛОЖЕНА ЦЕЛ В
СТРАТЕГИЯТА

СЪОТВЕТСТВИЕ
С
ИДЕНТИФИЦИРАНИ
ТЕ В СТРАТЕГИЯТА
НУЖДИ/ПРОБЛЕМИ

1. Създаване на интегрирана
географска информационна система
и въвеждане на орторектифицирани
изображения заснети с дрон;

1.Изграждане на интегрирана географска
информационна система и въвеждане на
орторектифицирани изображения заснети
с дрон

Мярката
не
съответства напълно
на
целта.
Акцентирано е на
мониторинг, а са
необходими
практически
действия.

Заложените мерки не
могат да посрещнат
идентифицираните
нужди, а по-скоро ще
забавят процесите.

2. Създаване на кадастрална карта и
кадастрални регистри на територии,
включващи зони с компактно
ромско население.

2.Създаване на кадастрална карта и
кадастрални регистри на територии,
включващи зони с компактно ромско
население

Мярката отговаря на
заложената цел

Мярката ще задоволи
само
отчасти
идентифицираната
нужда , тъй като са
необходими
много
инвестиции
за
цялостното
подобряване
на
условията в ромските
квартали

3. Приоритетно разработване от
общините на общи и подробни

Няма планирани мерки и дейности.

РЕЛЕВАНТ
НОСТ НА
ПЛАНИРА
НИТЕ
ИНДИКАТ
ОРИ
Заложени са
количествен
и
индикатори,
които
не
могат
да
измерят
постигнат
ефект

РЕЛЕВАНТНО
СТ
НА
ПЛАНИРАНО
ФИНАНСИРА
НЕ
Не са посочени
източници
и
стойност
на
финансирането

Не са посочени
източници
и
стойност
на
финансирането
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устройствени планове с цел
уреждане на статута на териториите
и налагане на изискванията за
инфраструктура и жилищно и друго
застрояване.
4. Реализиране на мерки за
благоустрояване (изграждане на
детски площадки и
спортни зали на открито и закрито)
в квартали с преобладаващо ромско
население, с цел подобряване на
средата за живот на местните
общности

Няма планирани мерки и дейности.

5. Търсене на инструментариум за
подобряване на правните и
икономически условия за
премахване на несъответстващите
на ЗУТ/законодателството жилища
и квартали

Няма планирани мерки и дейности.

6. Разработване и осъществяване на
дългосрочни програми за
интегрирана жилищна среда.

Няма планирани мерки и дейности.

7. Съдействие за осигуряване на
социални общински жилища за наймаргинализираните и уязвими
общности.

3. Осигуряване на общински жилища за
настаняване на уязвими групи от
населението

8. Изграждане/реновиране на
социалната инфраструктура на
здравеопазването, образованието,

5.
Реконструкция
на
обекти
на
социалната инфраструктура за целите на
образованието, културата и др.

Не е много ясно
целевата група на
мярката и в каква
степен са включени
хората,
които
са
загубили жилищата
си.
Мерките
не
са
конкретни и повтарят
дефиницията
на

Не
са
адресирани
нуждите
на
найуязвимите
домакинства.

Не са посочени
източници
и
стойност
на
финансирането

Липсва конкретика при
адресирането
на
нуждаещите
се
от

Не са посочени
източници
и
стойност
на
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културата и др. в квартали, с
концентрация на бедност, вкл. за
предоставяне на интегрирани
здравно-социални услуги и услуги
за развитие на деца и възрастни в
общността.

4.
Изграждане/реновиране
на
инфраструктура за предоставяне на
интегрирани
здравно-социални
и
социални услуги в общността за уязвими
групи

9. Разширяване на законния достъп
до качествена вода, електричество и
канализация в обособените квартали
с концентрация на бедност.
10. Подкрепа и прилагане на
иновативни и ефективни решения за
преодоляване на енергийната
бедност сред ромски общности в
страната, и включване на квартали с
преобладаващо ромско население в
програми за енергийно обновяване.

Няма планирани мерки и дейности.
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самите цели.

мерките
общности.
Общото
понятие"уязвими
общности" в случая не
показва
точните
бенефициенти
на
мерките.

финансирането

Няма планирани мерки и дейности.

Оперативна целв приоритет Върховенство на закона: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на
обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”

ЦЕЛ ОТ СТРАТЕГИЯТА:

ЦЕЛИ/МЕРКИ
ДЕЙСТВИЕ

В

ПЛАНА

ЗА

РЕЛЕВАНТНОСТ
НА МЕРКИТЕ НА
ЗАЛОЖЕНА ЦЕЛ В
СТРАТЕГИЯТА

СЪОТВЕТСТВИЕ
С
ИДЕНТИФИЦИРАНИ
ТЕ В СТРАТЕГИЯТА
НУЖДИ/ПРОБЛЕМИ

1. Повишаване на
институционалната култура и
експертния капацитет на
публичните институции (в т.ч.
национална и местна

Цел 3: Преодоляване на културните
бариери в общуването и всякакви форми
на дискриминационни нагласи
7. Повишаване на капацитета на
правоприлагащите органи по отношение

Мерките отговарят на
поставената цел

Мерките биха могли да
допринесат
за
посрещането
на
идентифицираните
нужди.

РЕЛЕВАНТ
НОСТ НА
ПЛАНИРА
НИТЕ
ИНДИКАТ
ОРИ
Формални
индикатори,
които
отчитат
само брой

РЕЛЕВАНТНО
СТ
НА
ПЛАНИРАНО
ФИНАНСИРА
НЕ
Няма данни за
финансиране.
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администрация, съд, прокуратура и
органи на МВР) по отношение на
политиките за разнообразие,
равнопоставеност, достойнство и
основни човешки права на ЕС:
Три подцели

на борбата с престъпленията и проявите
на дискриминация, насилие или омраза,
основани на етническа принадлежност

2. Гарантиране и ефективна защита
на правата и достойнството на
българските граждани в уязвимо
социално положение,
принадлежащи към различни
етнически групи
Девет подцели

1: Повишаване гаранциите за ефективна
защита на правата на българските граждани
в
уязвимо
социално
положение,
принадлежащи към различни етнически
групи.
2.Ефективно прилагане на политиките за
интеграция на ромите за постигане на
равенство, достойно съществуване и
пълноценно участие в обществения живот.
4.
Утвърждаване
на
толерантни
междуетнически отношения чрез спорт
6. Предприемане на целенасочени мерки и
иновативни
интегрирани
услуги
за
повишаване на родителския капацитет в
подкрепа
на
уязвимите
семейства,
подобряване на родителската грижа и за
защита правата на децата
5.Формиране
на
култура
за
равнопоставеност на ромските жени.
Насърчаване на тяхното пълноценно
индивидуално, социално и икономическо
участие в обществения живот
8.Увеличаване на усилията в борбата с
трафика на хора чрез ефективно
прилагане на заложеното в документите
на ООН, Съвета на Европа и ЕС, и
използване на съществуващите в ЕС
инструменти

3. Повишаване на гражданското
участие и информираност за
гражданските права и задължения
на лицата, живеещи в зоните с
концентрация на бедност
Седем подцели
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мероприяти
я. Липсва
индикатор
за ефект.

Част от мерките са
прекалено абстрактни
преповтарят целта, а
не я доразвиват.

Не се адресират в
достатъчна
степен
проблемите
пред
ефективната защита на
правата на уязвими
граждани, които често
са предизвикани от
институционален
расизъм
и
дискриминация.

Дейностите
трябва
да
включват
поефективни
и
прагматичн
и
индикатори
за
проследява
не
на
резултата

Мерките изглеждат
неефективни и
формални и не може
да се прецени дали
ще постигнат целите

Като цяло мерките не
допринасят за
решаване на
проблемите на
ромската общност

Формални
критерии,
които не
отчитат
реални
тенденции.
Посочени
са само
количествен
и
индикатори

Няма данни за
финансиране.
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Оперативна цел по приоритет Култура: Създаване на условия за равнопоставен достъп на ромската общност до обществения културен
живот, съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество и оползотворяване на потенциала им като инструмент за
социално сближаване. Преодоляване на езика на омразата и възпроизвеждането на предразсъдъци към ромите в медиите
ЦЕЛ ОТ СТРАТЕГИЯТА:

ЦЕЛИ/МЕРКИ
ДЕЙСТВИЕ

1.

1.1 Подкрепа на творчески проекти в
областта
на
музейното
дело
и
изобразителните изкуства, насочени към
представяне и популяризиране на
традиционната култура на ромите.
1.2 Подкрепа на творчески проекти за
изява в областта на изобразителните
изкуства, насочени към представители на
ромската общност.
1.3 Подкрепа на творчески проекти в
областта на сценичните изкуства за
създаване и разпространение на културен
продукт,
насочени
към
ромската
общност.
1.4 Изпълнение на програма „Културно
предприемачество,
наследство
и
сътрудничество“, Резултат 3 Подобрена
информираност за изкуствата и културата
на етнически и културни малцинства
(фокус върху ромите).
В плана няма формулирани цел и мерки

Съхранение и развитие на
ромската традиционна култура и
творчество

2.Развитие
на
любителското
изкуство
сред
ромите,
като
предпоставка за професионално
развитие и житейска реализация.
3. Стимулиране на ромската

В

ПЛАНА

ЗА

В плана няма формулирани цел и мерки

РЕЛЕВАНТНОСТ
НА МЕРКИТЕ НА
ЗАЛОЖЕНА ЦЕЛ В
СТРАТЕГИЯТА

СЪОТВЕТСТВИЕ
С
ИДЕНТИФИЦИРАНИ
ТЕ В СТРАТЕГИЯТА
НУЖДИ/ПРОБЛЕМИ

Релевантно

Съответства

РЕЛЕВАНТ
НОСТ НА
ПЛАНИРА
НИТЕ
ИНДИКАТ
ОРИ
Заложен е
един
количествен
индикатор

РЕЛЕВАНТНО
СТ
НА
ПЛАНИРАНО
ФИНАНСИРА
НЕ
Не е посочено
финансиране
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общност за активно участие в
обществения културен живот
4. Популяризиране и подкрепа на
традиционната
култура
на
етническите общности в България и
деетнизиране на феномените на
бедност в българските обществени
медии.
5. Борба с ксенофобията, расизма и
езика на омразата в медийното
пространство

В плана няма формулирани цел и мерки

В плана няма формулирани цел и мерки
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