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НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЗА ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ 

НА РОМИТЕ  (2021 - 2030) 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

  Настоящата Национална стратегия на Република България за 

приобщаване и участие на ромите (2021-2030), наричана Стратегията, е 

рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиката за 

социална интеграция на ромите. С цел да се постигне по-голям и по-бърз 

напредък в тази политика, с настоящата Стратегия се представя 

стратегическа рамка за насърчаване на ефективното равенство, социално-

икономическото приобщаване и значимото участие на ромите. Постигането 

на справедливост и приобщаване изисква засилено използване и по-добро 

насочване на ресурсите, както и участие и партньорство на ромските 

общности, всички нива на управление, сектори и заинтересовани страни. 

Тясното сътрудничество между европейското и националното равнище на 

тази политика е от особено важно значение. 

  Стратегията надгражда постигнатото в периода на изпълнение на 

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 

(2012-2020) (НСРБИР). Изтичането на срока на действие на Стратегията 

предоставя възможност за засилване на мерките за преодоляване на част от 

предизвикателствата в тази област. Това е още по-важно, тъй като 

пандемията от COVID-19 показа, че изключените и маргинализирани ромски 

общности са изложени в опасно голяма степен на отрицателни социално-

икономически въздействия последици за здравето. 

          Основен принцип при разработването на Стратегията е партньорството 

и широките консултации с всички заинтересовани страни. Партньорите са 

консултирани на всеки етап от процеса на подготовка на документа в 

стремеж за повишаване на качеството му и отразяване на реалните и 

обществено значими проблеми в социално-икономическото развитие на 

страната, както и обхващане на всички възможни техни решения. 

Стратегията е изготвена въз основа на изводи и препоръки от два 

документа: Националната програма за развитие България 2030 - Анализ на 

социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й 

към ЕС, както и Оценка на интеграционните политики към ромите в 

България в периода 2012-2019 г., целяща да идентифицира ключовите 

проблемни области и пропуски в интеграционната политика.  

 Това е предложение за работно заглавие на документа. В хода на общественото обсъждане се очаква да се прецизира- 

приобщаване или социално приобщаване. 
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Терминът роми се отнася до онези, които се възприемат като роми, 

независимо от своя произход. Терминът „роми“ се използва като общ термин. 

Той включва групи от хора, които имат повече или по-малко сходни, но 

не едни и същи културни и социални характеристики. Самоопределянето им 

обаче може да бъде различно. В България трайна тенденция е част от хората, 

идентифицирани от населението като роми, да се определят като българи, 

турци, румънци и т.н. 

Националната Стратегия на Република България за приобщаване и 

участие на ромите (2021-2030) е стратегически документ, израз на 

политическата ангажираност на правителството на България за провеждане 

на политиките за трайно преодоляване на състоянията на маргинализация и 

изключеност. Стратегията допринася  за постигане на целите на 

Националната програма за развитие на България 2030 (НПР), като акцентът е 

насочен основно към реализирането на  Цел I. Ускорено икономическо 

развитие и Цел III. Намаляване на неравенствата.   

Фокусът на настоящия стратегически документ върху тези цели е 

свързан с обстоятелствата, че след присъединяването на България към 

Европейския съюз и изпълнението на целите на Националната стратегия на 

Република България за интегриране на ромите 2012-2020 (НСРБИР) и 

постигнатия напредък в подобряването на стандарта на живот, реализираният 

растеж на българската икономика не е достатъчно приобщаващ, за да 

способства намаляването на социалните неравенства. Неравенството в 

доходите и условията на живот продължава да се увеличава, като 

същевременно се задълбочават регионалните диспропорции в развитието във 

всички социално-икономически сфери и области. 

Настоящата стратегия е изготвена в съответствие с действащите 

стратегически и оперативни национaлни документи на отговорни институции 

– Министерството на образованието и науката; Министерството на 

здравеопазването; Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството; Министерството на труда и социалната политика; 

Министерството на културата; Министерството на вътрешните работи, 

Министерството на правосъдието;  Комисията за защита от дискриминация и 

др. в изпълнение на националната политика за повишаване на качеството на 

живота и за гарантиране на равните възможности на българските граждани.  

Стратегията потвърждава дългосрочния ангажимент на държавата за 

сътрудничество с всички заинтересовани страни за справяне със 

съществуващите проблеми и предизвикателства пред ромите и гражданите в 

уязвимо положение от ромски произход, за които има риск да се влошат от 

въздействието на пандемията на коронавируса COVID-19. Пандемията от 



 

 

 
3 

COVID-19 засили уязвимостта на изолирани и маргинализирани ромски 

общности и показа спешната нужда от по-ефективен и всеобхватен 

политически отговор на национално и европейско ниво.  

Стратегията кореспондира с международни стандарти в областта на 

правата на човека и правата на лица, принадлежащи към малцинствата: 

Международни инструменти на ООН, отнасящи се до зачитане на правата 

на човека, към които Република България се е присъединила: Международен 

пакт за граждански и политически права, 1966 г. (в сила за Република 

България от 1970 г.); Международен пакт за икономически, социални и 

културни права, 1966 г. (в сила за Република България от 1970 г.); 

Международна конвенция за премахване на всички форми на расова 

дискриминация, 1966 г. (в сила за Република България от 1992 г.); Конвенция 

за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, 1979 г. (в 

сила за Република България от 1982 г.); Конвенция за правата на детето, 1989 

г. (в сила за Република България от 1991 г.) Програмата за устойчиво 

развитие за периода до 2030 г. на Организацията на обединените нации 

(ООН) „Да преобразим света“ и включените в нея 17 глобални цели за 

устойчиво развитие.  

Стратегията се ръководи от принципите на политическата рамка на 

Европейския съюз за защита на правата на човека, за съблюдаване на 

принципа за гарантиране на равни възможности за всички граждани и 

недопускане на дискриминация въз основа на различни признаци, 

включително етнически произход, като: Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 

29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица 

без разлика на расата или етническия произход, Директива 2000/78/ЕО на 

Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на 

заетостта и професиите, Хартата за основните права и др. 

Стратегията се вписва в контекста на развитието на европейските 

политики в областта на интеграцията на ромската общност, като отчита 

насоките, дадени в: Препоръката на Съвета от 9 декември 2013 година 

относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите-членки; 

Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно 

необходимостта от подобрена стратегическа рамка на Европейския съюз (ЕС) 

за националните стратегии за приобщаване на ромите за периода след 2020 г. 

и за засилване на борбата срещу антиромските настроения (2019/2509(RSP)); 

Общите основни принципи за включване на ромите, приети от Съвета на ЕС 

на 8 юни 2009 г., с отчетената необходимост от нарастване на усилията на 

правителствата за постигане на видими резултати от интеграционните 

действия спрямо ромската общност, със съответните европейски 

политически инструменти и институционални механизми, програми и 
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инициативи; резултатите от действията в рамките на  Европейската 

платформа за ромско включване; Европейските срещи на върха за ромите; 

Съобщение на Комисията до Европейския Парламент, Съвета, Европейския 

Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите - 

Недискриминация и равни възможности: подновен ангажимент 

{SEC(2008)2172} от юли 2008 г.; Заключения на Съвета на министрите на ЕС 

от 8.12.2008 г. относно включване на ромите; Резолюция на Европейския 

парламент от 11.03.2009 г. относно социалното положение на ромите и 

подобряването на техния достъп до пазара на труда в ЕС (2008/2137\INI); 

Резолюция на Европейския парламент от 01.06.2006 г. относно ситуацията на 

ромските жени в Европейския съюз; Резолюция на Европейския парламент от 

28.04.2005 г. относно ситуацията на ромите в Европейския съюз.; Резолюция 

на Европейския парламент от 17 септември 2020 г. относно изпълнението на 

националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните 

нагласи към хората с ромски произход в Европа (2020/2011(INI). 

Стратегията е съобразена и с Рамковата конвенция за защита на 

националните малцинства на Съвета на Европа. Съответства на 

препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа за възприемане 

на подход за иницииране на позитивни действия спрямо ромската общност, 

като особено важно е това да става в условията на прозрачност при 

осъществяването им, при наличие на обществено съгласие и при стриктно 

спазване на демократичните принципи в страната. Отчита насоките в Плана 

на Съвета на Европа за приобщаване на ромите и пътуващите/неуседналите 

общности 2020-2025 г. (Strategic Action Plan for Roma and Traveller Inclusion 

2020-2025). 

Стратегията е в съответствие със Съобщението на Комисията до 

Европейския Парламент и Съвета от 7 октомври 2020 „Съюз на равенството: 

Стратегическа рамка на ЕС за ромите за равенство, включване и участие“, 

както и анексите към него „Насоки за планиране и прилагане на 

националните ромски стратегически рамки“ и „Портфолио от показатели“. 

Настоящият документ се приема за период до  2030 г. включително. 

Оперативното изпълнение на Националната стратегия на Република 

България за приобщаване и участие на ромите (2021-2030) се осъществява 

чрез Национален план за действие (НПД). С цел осигуряването на 

ефективност и устойчивост на мерките се предвижда междинен преглед/ 

актуализация на НПД през 2025 г.  

След 2030 година, Стратегията ще може да бъде продължена, 

допълнена или изменена, в зависимост от постигнатите резултати, 

съществуващите политически, социални и икономически реалности и нови 

предизвикателства.  
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ІІ. АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ И СИТУАЦИЯТА 

 

Докладът на Европейската комисия за оценка на националните 

стратегии показва, че не е постигната амбицията на „Рамката на ЕС за 

национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.“ (Рамка на ЕС) да 

„сложи край на изолацията на ромите“. Докладът заключава, наред с другото, 

че Рамката на ЕС е началото на процес, който въпреки многото ограничения 

и предвид мащабната задача, отчита положителни резултати и първоначална 

промяна в тенденциите. Оценката сочи, че цялостния процес трябва да бъде 

засилен и да стане по-добре фокусиран, с акцент върху подобрена 

политическа ангажираност, въвеждане на конкретни измерими цели и строг 

мониторинг и по-ефективно изпълнение, подкрепено с достатъчно системи за 

финансиране и управление на участието. 

Много роми страдат от крайна бедност, безработица, ниско ниво на 

образование, неадекватни жилищни условия, лошо здравеопазване и 

благосъстояние. Социалната изолация засилва предразсъдъците срещу 

ромите, което прави тяхната маргинализация социално приемлива. По-

специално ромските жени продължават да изостават спрямо ромските мъже и 

жените в общото население в ключови области като здравеопазване, 

образование и заетост. Много роми също са изправени пред специфична 

географска изолираност, свързана с отдалечеността на селските райони. 

Много ромски общности страдат непропорционално поради цялостния 

им ограничен достъп до основна хигиенна и санитарна инфраструктура, 

ограничен достъп до чиста вода и здравни услуги, високи нива на 

икономическа несигурност, пренаселени домакинства. Съществува също така 

ясен риск поради средносрочните социално-икономически въздействия на 

пандемията, неравенствата да се увеличат още повече в стратегическа 

перспектива. Дистанционното и дигиталното образование, например, често 

не е достъпно за маргинализираните ромски деца, което задълбочава 

неравенствата в образованието.  

По прогнози на Световната банка1 към 2050 г. България ще има най-

бързо свиващото се население в трудоспособна възраст в света. Според 

доклада2 България е на път да се превърне в страната с най-голям спад на 

 
1 Национална програма за развитие: България 2030. Анализ на социално икономическото развитие на страната след 

присъединяването й към Европейския съюз 
2 Анализ на Световна банка за развитието на България от 2013 г. 
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хората в трудоспособна възраст. Експертите на банката отбелязват, че 

застаряването на населението изисква промяна в пазара на труда, 

образованието и здравеопазването. Необходимо е да се насърчават по-

гъвкави условия на труд, както и адаптиране на работните места към нуждите 

на по-възрастната работна сила. Според същия доклад ще се увеличи и делът 

на работниците от ромски произход: ромите вече представляват между 9 и 

19% от новите участници на пазара на труда. 

Нивото на образователните характеристики на населението е ключова 

предпоставка за качеството на човешкия ресурс.  

През последните години в България3 се наблюдава трайна тенденция на 

подобряване на образователната структура на населението, при нарастване на 

дела на завършилите висше образование и намаляване на броя на хората с 

основно и по-ниско образование. 

Въпреки подобряването на образователната структура на населението, 

продължават да са налице тревожни сигнали за качеството на образованието. 

Резултатите от изследването „Програма за международна оценка на 

учениците“ PISA на Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР), проведено през 2015 г., показват, че 42% от 15-годишните 

са функционално неграмотни, 38% са с постижения под критичния праг в 

областта на науката, а 42% са с недостатъчно ниво на умения по математика. 

При това, представянето на учениците с ромска и турска етническа 

принадлежност показва значително изоставане спрямо етническите 

българчета, равняващо се на 3 образователни години по отношение на 

четенето и 2 образователни години по отношение на математиката и науките.  

 Последните проучвания4 все по-ясно показват, че първокласните, 

достъпни като цена и разстояние образование и грижи в ранна детска възраст 

(ОГРДВ), здравни и социални услуги в ранното детство са в основата на 

доброто здраве, благосъстояние, развитие и учене през целия живот на всеки 

човек. 

В краткосрочен и дългосрочен план предоставянето на качествено 

ОГРДВ има ясно, положително въздействие върху успеваемостта в 

образованието, на пазара на труда, справянето с бедността и социалното 

изключване. Освен това инвестирането в ранното детско развитие намалява 

неравенствата в постиженията и подобрява резултатите, свързани със 

здравето. 

 
3 Национална програма за развитие: България 2030. Анализ на социално икономическото развитие на страната след 

присъединяването й към Европейския съюз 
4 Доклад Ранното детство в ромските общности в България (RECI+), изготвен от Институт „Отворено общество“ – 

София 2020 г. 
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Въпреки че програмите за родителска подкрепа, домашни посещения и 

приобщаващо, качествено образование и грижи в ранна детска възраст 

облагодетелстват всички деца, тези и други инвестиции в ранното детство са 

особено ползотворни за децата, които са в най-уязвимо и неравностойно 

положение, включително ромските деца, чиито семейства едновременно 

принадлежат към малцинство и имат ниски доходи. За да постигнат 

максимално въздействие, доставчиците на грижи в ранното детство трябва 

активно да ангажират и изграждат отношения на доверие с всички родители 

като с равностойни партньори, обединени от общата цел за всеобхватна 

пълноценна грижа и възможности за ранно обучение, както в заведенията за 

предоставяне на услуги, така и в ежедневната домашна среда на малките 

деца. 

Макар че спадът в преждевременното напускане на училище и все по-

високият процент на участие на ромските деца в задължителното 

образование са положителни тенденции в България през последните години, 

редица бариери продължават да възпрепятстват ромските деца от равен 

достъп и участие в ОГРДВ и други, съществени за ранното детство услуги.  

Децата в по-малките населени места израстват при изключителна липса 

на достъп до здравни, образователни и социални услуги. Нямат достъп до 

логопед, рехабилитатор, лечение и т.н. 

Като цяло липсват и достъпни детски градини в селските и 

отдалечените райони,  в  близост до ромските квартали в градовете. 

 Качеството на предоставеното ОГРДВ се възпрепятства от 

недостатъчната подготовка на възпитателите и другите служители в области 

като приобщаващо образование, ранно детско развитие, етническо 

многообразие, усвояване на втори език и специални образователни 

потребности и способности. Малцина са добре обучените ромски медиатори 

и сътрудници, които предоставят услуги, свързани с ОГРДВ. Участието и 

успеваемостта на ромските деца в предучилищното образование се 

подкопава често защото ромските родители не се разглеждат и ангажират 

като равни партньори; като цяло ромските родители не са насърчавани да се 

включват активно в образователния процес.  

 

   Груповият нетен коефициент на записване на учениците от I до IV клас 

намалява устойчиво в последните 10 и повече години, като всяко десето дете 

не е обхванато в (иначе задължителното) начално образование през учебната 

2017-2018 г. Още по-нисък е обхватът на прогимназиалното и средно 

образование, достигащ 82.6% през учебната 2017-2018 г. Закриването на 

образователни институции, особено в малки населени места, заедно с други 

фактори, като социални и семейни причини, негативно отношение към 
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образователния процес и липса на мотивация, трудности при усвояването на 

учебния материал и др., рефлектира и в значителен дял на преждевременно 

напусналите образование и обучение, достигащ 12.7% през 2017 г. (сравнено 

с 10.6% - средно за ЕС). Проучване на Агенцията за основни права на ЕС от 

2017 г.  показва, че 7% от ромите не посещават нито едно образователно 

ниво, а около 45% от ромите не завършват средно образование. 

     С решение № 373 от 05.07.2017 г. на Министерския съвет се създаде 

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане 

в образователната система на децата и учениците в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. През 2018 г. е прието постановление на 

Министерския съвет № 100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на 

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване 

в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст. Разработен е Държавен образователен стандарт за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, 

приет с Наредба № 13 от 21.09.2016 г., обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в 

сила от 11.10.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката. 

     Изпълнението на механизма за обхват показва5 приблизително 10,6% 

брутна ефективност и съответно 23,5% нетна ефективност (поради огромен 

брой заминали в чужбина деца) през 2018 г. и приблизително 37,6% нетна 

ефективност през 2019 г. Механизмът за обхват все още не е достатъчно 

ефективен така че да постигне изцяло зададените си цели. 

     Необходимо е да се доразвие и подобри разбирането за комплексна 

превенция, която следва да е трикомпонентен процес: първична (обща), 

вторична (на групи в специфична рискова ситуация) и третична (превенция 

на повторно отпадане). Ефективна практика с добро въздействие в това 

отношение се оказва въвеждането на образователните медиатори, с което 

МОН се справя успешно, но медиаторите са само елемент от превенцията и 

не може да се разчита, че само те ще решат проблемите с обхвата и 

отпадането. Поддържа се и развива Информационна система за реализация на 

Механизма, която предоставя интегрирана електронна среда и осигурява  

информационна база за деца и ученици на възраст от 5 до 18 години, които не 

са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от 

училище  или са напуснали преждевременно образователната система и др. 

Осигуряването на „качествено образование в мултикултурна среда“ 

също среща проблеми при реализацията си. Ясно и еднозначно е увеличена 

 
5 Оценка на интеграционните политики към ромите в България в периода 2012-2019 Г., БАН, Институт по философия и 

социология 
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подкрепата за настаняване на деца в смесени училища и детски градини и от 

387 деца през 2014 г., подкрепените през 2018 г. деца вече са 3468.  

Създаденият Национален стандарт за интеркултурно образование е 

добър,  съответства на релевантните международни стандарти и обученията 

на педагози и директори в това отношение следва да продължат и да се 

доразвиват. 

В областта на образованието е постигнат напредък по отношение на 

създаване и функциониране на средищни и защитени детски градини и 

училища, които са изключително необходими от гледна точка на социалната 

интеграция и приобщаващото образование на населението с ромска 

идентичност, както и населението, което околните определят като такова, 

които живеят в малки и отдалечени населени места. Едно от най- 

съществените постижения за подпомагането на равния достъп до качествено 

образование е постигнатият висок обхват на децата, включени в обучения за 

изучаване на български език, за които той не е майчин. Езиковата интеграция 

е най-добрият възможен начин за успешна последваща социализация на 

пазара на труда и е ключ към преодоляването на сегрегацията и 

концентрацията на бедност, основана на етнически характеристики. 

Устойчива и успешна е политиката за целодневна организация на учебния 

ден за учениците от I до VIII клас от средищните училища, като преодолява 

както някои недостатъци в семействата, в които няма образователен 

капацитет за подкрепа на децата в образованието, така и проблеми, свързани 

с концентрацията на бедност в някои райони на страната.  

Изключително уместни са мерките по обучение на неграмотни лица 

като ключ към трудовата и социалната им интеграция в обществото,  

работата с родителите, обучение на учители, валидиране на знания, умения и 

компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно 

учене.  

За да се оценят въздействието и дългосрочните последици от 

прилагането на дадени мерки (особено в сферата на образованието) трябва да 

измине определен период от време, който да обхваща целия училищен 

образователен цикъл. Например за кохортите, започнали предучилищна 

подготовка през 2016 г., най-релевантно ще бъде да се направи оценка след 

2030 г., когато ще е минал целият им училищен образователен цикъл. Това на 

свой ред поставя задачата да се изработят подходящи средства и методи за 

наблюдение, чрез които да се оценява ефективността на политиките и 

дейностите и да се предлагат необходимите промени. 

Налице е необходимост от по-нататъшно прецизиране на процедурите 

по идентификация на целевите групи; мерките да се ориентират към 

решаване на конкретни комплексни проблеми, ясно дефинирани през местни 
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общности и с предварително направена оценка на нуждите и планиране на 

разходите;  да се прецизират моделите на превенция и подходите за 

осигуряване на обхват; да се работи за изграждане на разбиране за добрите 

практики; да се постави акцент върху преодоляване на предразсъдъците и 

дискриминацията, основани на апорофобия и ксенофобия, които са ключова 

причина за сегрегация в образованието, заетостта и условията на живот.  

През последните години средната продължителност на живота в 

България6 следва общата за ЕС тенденция на нарастване и достига 74.8 

години през 2017 г., спрямо 72.7 години през 2007 г., но остава най-ниска в 

ЕС. 

      Очакваната продължителност на живота в момента на раждане в ЕС е 

76 години за мъжете и 82 за жените, а за ромското население тези прогнози 

са с 10 години по-ниски. 

Същевременно, страната остава с най-висока смъртност в рамките на 

ЕС, при допълнително нарастване на показателя през последните десет 

години, като през 2017 г. коефициентът на смъртност достига 15.5‰ (при 

10.3‰ средно за ЕС).  

Детската смъртност проявява устойчива тенденция на намаление през 

последните години, достигайки 6.4‰ през 2017 г., но остава почти двойно 

по-висока от средното ниво в ЕС (3.6‰)., като продължава да е особено 

висока в регионите с компактни етнически малцинствени и маргинализирани 

общности. Областите с най-висока детска смъртност са Добрич (12.9‰) и 

Сливен (12.6‰), докато в София показателят възлиза на 2.6‰.  

Повишаването на здравната култура и информираността на 

населението е важна стъпка по отношение на подобряването на осъзнатата  

необходимост от ползване на здравни грижи и услуги. Във връзка с това са 

уместни мерките за провеждане на беседи, информационни, здравни 

кампании и кампании за ползите от  имунизациите и мотивирането им за 

редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар, за 

хранене и отглеждане на децата, за начините за предпазване от нежелана и 

ранна бременност, за семейното планиране и др., но липсва информация за 

процедурите по идентификация на целеви групи. 

Относително ниското участие на ромите в пазара на труда обуславя 

ниски доходи, с което се свързва и ограничен достъп до здравни услуги. С 

позитивно въздействие се оценява провеждането на профилактични прегледи 

и изследвания на здравно неосигурените лица от ромски произход и на 

 
6 Национална програма за развитие: България 2030. Анализ на социално икономическото развитие на страната след 

присъединяването й към Европейския съюз 
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такива със затруднен достъп до лечебни заведения с наличните 21 мобилни 

кабинети.  

      Усилията на Министерството на здравеопазването са съсредоточени в 

разширяването на мрежата от здравни медиатори. Не съществува обаче 

стандартизиран подход за определяне на броя здравни медиатори в 

зависимост от броя на населението в риск и по тази причина има квартали без 

здравни медиатори, докато в други квартали има по няколко, т.е. 

разпределението е неравномерно и също не гарантира равнен достъп. 

      Счита се, че дългосрочно безработните лица са ¼ от цялото 

неосигурено население. Лицата, които могат да си позволят вноски за 

социално, здравно осигуряване, но избират да не ги плащат, представляват 

още ¼ от цялото неосигурено население. Гражданите без валидна лична 

карта също не са осигурени. Този проблем  засяга по специално ромското 

население и незаконните мигранти. Според оценките, близо 1/3 от ромското 

население  не притежава валидна лична карта. Заедно тези уязвими групи 

представляват около 16% от цялото население в регионите Бургас, Варна и 

Добрич (Институт за пазарна икономика 2018 г). Въпреки че в НЗОК се 

прехвърлят допълнителни средства, за да се покрият някои профилактични 

дейности и активно лечение на неосигурени лица, данните сочат, че някои от 

тези лица по-често пропускат първична медицинска помощ или търсят 

помощ едва след като здравето им се влоши. Недостигът на медицински 

специалисти, особено на медицински сестри и общопрактикуващи лекари, 

възпрепятства развитието на първичната помощ и предоставянето на услуги.7    

      Неравномерното разпределение на лечебните заведения, медицинските 

специалисти и услуги в цялата страна, също затруднява достъпа, като 

селските райони често са ощетени, докато в по-големите градове има 

свръхпредлагане на услуги. Това води отново до недостъпни здравни грижи 

за представителите на различни социални групи. 

В контекста на свързаната с COVID-19 криза се наблюдава влошаване 

на положението на маргинализираните общности на ромското население в 

пренаселени райони и селища. Необходимо е да се предостави подкрепа и 

медицински грижи, за да се ограничи разпространението на вируса, като се 

има предвид, че икономическите и социалните последици от свързаната с 

COVID-19 криза заплашват да засегнат най-сериозно и да задълбочат 

съществуващите неравенства във всички приоритетни области на 

приобщаването на ромското население. 

 

 
7 Здравен профил на страната 2019 г., State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European 

Observatory on Health Systems and Policies, Brussels 
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По отношение на заетостта8, нивото на икономическа активност в 

страната формира тенденция на постоянно нарастване и достига исторически 

максимум през 2017 г. като достигната стойност 71.3% все още изостава от 

средното ниво в ЕС – 73.4%. В различните възрастови групи, най-голямо е 

изоставането спрямо ЕС при младежите (15-24 години), достигащо 15.4 

процентни пункта (41.7% - средно за ЕС и 26.3% – в България). Значително 

по-ниска е разликата при основния контингент в работната сила (лицата на 

възраст 25-54 години) – 84.3% от населението в страната е икономически 

активно, спрямо 85.7% в ЕС.  

Всеки четвърти със средно и всеки девети с висше образование е 

икономически неактивен. Това означава, че значително по-малко са 

изключените от пазара на труда сред по-високообразованите.  

През 2017 г. равнището на безработица в България намалява  до 6.2%, 

при средни стойности за ЕС, 7.6%. Въпреки позитивната тенденция обаче 

преобладаващата част от безработните в страната (55% през 2017 г.) остава 

извън заетост повече от една година, а всеки трети безработен не успява да си 

намери работа повече от 2 години. Дългият престой извън работа е свързан 

със загуба на трудови умения и навици и намалява значително шансовете на 

лицата за повторно интегриране в заетост. Лицата без квалификация и 

специалност формират най-голямата група (56%) в структурата на 

безработните, като почти 2/3 от лицата в групата са с основно и по-ниско 

образование. В териториален аспект, равнището на безработица  също варира 

в широк диапазон, като например: 3.3% в Югозападния район до 11.3% в 

Северозападния район. 

България е една от държавите-членки на ЕС с най-висок дял на младите 

хора между 15 и 24-годишна възраст, които не са нито в образование, нито в 

обучение, нито в заетост (NEETs). При средно ниво от 10.9% за ЕС през 2017 

г., стойността на показателя за страната възлиза на 15.3%.  По данни от 

проучване на УНИЦЕФ, мнозинството от NEETs в страната са със средно 

или по-ниско образование, живеят предимно в малки населени места и 

повече от половината принадлежат към малцинствените етнически групи. 

Изведени са четири рискови фактора, които спомагат за формиране на 

групата на NEETs – семейна среда, образование, недостатъчно добре 

ориентирано към потребностите на учениците, липса на подходяща 

квалификация и липса на мотивация за развитие. 

 
8 Национална програма за развитие: България 2030. Анализ на социално икономическото развитие на страната след 

присъединяването й към Европейския съюз 
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За наблюдавания период9 в страната се отчита намаляване на броя на 

регистрираните роми в бюрата по труда, което наративно се обяснява с 

ефективността на изпълняваните програми и мерки, както и с общото 

икономическо развитие на страната. Наред с това, множество местни 

общности все още отказват да се самоидентифицират като роми в Дирекции 

„Бюро по труда“. 

Наблюдава се сезонност в заетостта, свързана с трансграничната 

трудова миграция. Най-високите нива на заетост се постигат само временно 

чрез програми и мерки за субсидирана заетост, което се оказва неустойчива 

практика. Не се търсят механизми за дълготрайна заетост при ромите извън 

субсидираните работни места. Неизпълнението на мерките за насърчаване на 

предприемачеството са обяснявани с „липса на мотивация“, но всъщност 

няма същински анализ на механизма, който е заложен при изпълнението. В 

този случай е напълно вероятно т.нар. „липса на мотивация“ да е всъщност 

естествена стратегия на оцеляване на безработните, и реакция на избягване 

на фактически модел на допълнително кредитно задлъжняване. 

Системата за социално подпомагане10 в подкрепа на уязвимите 

семейства страда от слаба инфраструктура и системен недостиг на финансови 

средства и не може винаги да посрещне потребностите на уязвимите ромски 

семейства и техните деца. Центровете за обществена подкрепа, 

интегрираните услуги и програми за уязвими семейства са ограничени. 

Много от предложените инициативи не са в близост до ромските квартали 

или разчитат на временно финансиране от НПО или от ЕС, вместо да бъдат 

предоставяни като универсални услуги. Качеството на социалните услуги 

страда поради недостиг на персонал, голямо натоварване със случаи, голямо 

текучество на персонала и неадекватни структури за наблюдение и контрол. 

Всичко това засяга несъразмерно ромските деца и семейства в уязвимо 

и неравностойно положение, които се нуждаят от по-всеобхватна и 

интензивна подкрепа. 

Препоръчва се да се гарантира устойчивостта на услугите с високо 

въздействие, създадени с помощта на финансиране от ЕС или от други 

донори, след съответната оценка на качеството, ефикасността и 

ефективността им. 

Запазва се тенденцията на урбанизация11 – увеличаване на 

относителния дял на градското население и намаляване на населението в 

 
9 Оценка на интеграционните политики към ромите в България в периода 2012-2019 Г., БАН, Институт по философия и 

социология 

  10 Доклад за Ранното детство в ромските общности в България (RECI+), Институт „Отворено общество“ –София 2020 г. 
11 Национална програма за развитие: България 2030. Анализ на социално икономическото развитие на страната след 

присъединяването й към Европейския съюз  
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селата. Към края на 2017 г. в градовете живеят 5 181 755 души, или 73.4% от 

цялото население (спрямо 70.7% през 2007 г.), а в селата живеят 1 868 279 

души, или 26.6% от населението на страната.  

След 2007 г. населението в градовете намалява значително по-бавно (с 

4.1%) от това в селата (с 16.5%), което довежда до нарастването на 

относителния му дял.  

Концентрацията на населението в 7-те големи града на страната и 

обезлюдяването на големи територии в страната е тенденция, която води до 

задълбочаване на регионалните и териториални диспропорции в 

демографското – а оттам и в социално-икономическото – развитие на 

българските райони. Динамичните урбанистични процеси изправят градовете 

пред множество икономически, екологични, климатични и социални 

предизвикателства и проблеми. 

По данни на Националния статистически институт, от преброяването 

на населението и жилищния фонд от 2011 г., лицата от ромската етническа 

група са разпределени териториално във всички области. Най-голям е делът 

им в област Монтана - 12,7 %, и Сливен - 11,8 %, следвани от Добрич - 8,8 %, 

Ямбол - 8,5 %, при общо за страната 4,9 %.  

Продължава пространствената обособеност на ромската общност, както 

в градските, така и в селските региони, водеща до социална изолация на 

жителите им, до влошаване на жилищните условия, до проблеми с 

изграждането и поддръжката на инфраструктурата и хигиената, до 

транспортни проблеми и трудности при осигуряването на услуги. Нерешен 

остава проблемът с незаконно строителство, несъобразено със строителните 

правила, високата гъстота на населението  и пренаселеността в жилищата. 

Отчитаните проекти и дейности като „ромски“ нямат пряко отношение 

към подобряване на условията на живот в кварталите с компактно население, 

нито към подобряване на социалната среда и уличната инфраструктура в тях, 

а засягат общи административни дейности на общинско ниво и подобряване 

на градската среда и образователните институции извън кварталите с 

концентрация на бедност. 

 

За периода на изпълнение на НСРБИР 2012-202012 публичните 

институции – администрация, прокуратура, съдебна система, полицейски 

органи, КЗД проведоха редица действия за повишаване на своя 

институционален капацитет за разпознаване на проявите на анти-ромска 

дискриминация и стигматизация. 

 
 
12 Оценка на интеграционните политики към ромите в България в периода 2012-2019 Г., БАН, Институт по философия и 

социология 
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Продължават да се наблюдават редица прояви на слово на омразата в 

онлайн пространството. Това изисква допълнителен анализ и допълнителни 

действия с оглед намирането на нови начини за борба срещу такава реторика, 

като например алтернативни послания и технологии за проверяване на 

фактите. 

Публичните институции следва да засилят усилията си за борба с 

дискриминацията, словото на омразата и престъпленията от омраза. За 

изминалия период на действие на НСРБИР са идентифицирани: 

➢ Необходимост от по-широко включване на общността за борбата с 

дискриминацията; 

➢ Необходимост от популяризиране стандартите на върховенството 

на закона; 

➢ Необходимост от въвеждането на последователни, системни и 

надграждащи мерки, насочени към обогатяване познанията за ценностите на 

върховенството на закона; 

➢ Необходимост от планиране на дейности, свързани с повишаване на 

чувствителността от страна на ангажираните институции по отношение на 

проблема с езика на омразата, използван срещу ромската общност; 

➢ Необходимост от промяна на фокуса на приетите цели и мерки в 

Плана за действие на Националната стратегия за интеграция – насърчаване на 

обмяната на практически опит между различни институции от страните -

членкивключително неправителствени организации (НПО); 

➢ Необходимост от включване на медиите в този приоритет. 

 

На 8.10.2020 г. от Международния алианс за възпоменание на 

холокоста13 бе приета правно необвързваща работна дефиниция за анти-

ромска дискриминация (антиджипсизъм). Тя е полезен инструмент, който 

цели да подпомогне за осведомеността по този въпрос. 

   

Напредъкът в социално-икономическото приобщаване и равенството на 

ромите има потенциала да намали недостига на работна ръка и умения при 

неблагоприятни демографски тенденции, да намали социалните разходи и да 

бъде от полза за икономиката. Последните ползи ще бъдат особено видими 

по отношение на растежа на производителността чрез по-добро образование 

и повишаване на квалификацията на преди това изключена млада ромска 

работна сила. Това би могло да бъде от полза за работодателите чрез 

увеличаване и по-квалифицирана работна ръка при свиване на предлагането 

на работна ръка. Това би могло също така да подобри устойчивостта на 

 

  13 Република България е пълноправен член на организацията от ноември 2018 г. 
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пенсионната система в едно застаряващо общество, благодарение на по-

квалифицираните роми, участващи на пазара на труда. Напредъкът в 

социално-икономическото приобщаване може също да има фискални ползи 

като увеличени вноски в националните бюджети (увеличено плащане на 

данъци, социални осигуровки, косвени данъци, като ДДС или акциз) и да 

повлияе на използването на обществени блага и услуги (намалено усвояване 

на социални помощи, безработица или обезщетения за издръжка на деца).  

Осигуряването на равенство, социално приобщаване и участие на 

ромите ще повиши благосъстоянието на българското общество, ще намали 

бедността в страната, ще подобри човешкия и социален капитал, както и 

индекса на човешко развитие. 

 

                                           ІІІ. ВИЗИЯ 

 

  Постигане на равенство, приобщаване и участие на уязвими 

етнически групи и общности като ромите във всички обществени сфери 

за успешно и устойчиво развитие на българското общество. 

 

                             ІV.  СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

 

Създаване на условия за равнопоставеност, приобщаване и участие 

на уязвими групи, с фокус върху ромите, чрез осигуряване на достъп до 

права, стоки и услуги, участие във всички сфери на обществения живот 

при спазване принципите на недискриминация. 

 

V. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ  И ХОРИЗОНТАЛНИ АСПЕКТИ                

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Принципи: 

Водещи при изпълнението на Стратегията са Десетте общи основни 

принципа за включване на ромите, приети от Съвета на Европейския съюз на 

8.06.2009 г.:  

1)  Конструктивни, прагматични и недискриминационни политики; 

2)  Изрична, ясно определена но не изключителна насоченост; 

3)  Междукултурен подход;  

          4)  Приобщаване към мнозинството; 

5)  Осъзнаване на измерението за равенството между половете; 

6)  Трансфер на основани на фактите политики; 

7)  Използване на инструменти на ЕС; 
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8)  Участие на регионалните и местните власти;  

9)  Участие на гражданското общество; 

10) Активно участие на ромите. 

Тези принципи са базата при формулирането, изпълнението, 

наблюдението и оценката на приобщаващи политики за ромите. Те 

насърчават провеждането на конструктивни, прагматични и 

недискриминационни политики, подхода на утвърдителните мерки, 

междукултурния подход, като не изключват прилагането им към други 

граждани в уязвимо положение. Вземат предвид потребностите и 

положението на ромските жени. Принципите се отнасят до ключови фактори 

за успех като трансфер на доказано добри практики, използване на 

инструментите (законодателни, финансови и координационни) на 

Общността, участие на регионалните и местните власти, въвличане на 

гражданското общество и активното участие на ромите.  

Постигането на справедливост и приобщаване изисква повишено 

използване и по-добро насочване на ресурсите, както и участието и 

партньорството на ромските общности, всички правителствени нива, сектори 

и заинтересовани страни.  

С настоящата Стратегия българското правителство поема дългосрочен 

ангажимент да работи ръка за ръка с институциите на ЕС по въпросите на 

равенството, включването и участието на ромите. Стратегията ще допринесе 

пряко за изпълнението на Плана за действие на ЕС за борба с расизма, 

Европейския стълб на социалните права и за постигането на Програмата на 

ООН до 2030 г. и Целите за Устойчиво Развитие. 

 

Хоризонтални аспекти: 

 

Политиките за приобщаване на ромите и лицата в неравностойно 

положение от други етнически групи представляват неразделна част от 

общонационалните политики за повишаване благосъстоянието на българския 

народ. За тяхното постигане ще допринесат взаимно подсилващи се 

хоризонталните цели - равенство, приобщаване и участие14.  

• Равенство: Борба и предотвратяване на прояви на антиромска 

дискриминация  

 
14 Аналитичен доклад, придружаващ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА, Съюз на равенството:,Стратегическа рамка на ЕС за равенство, 

приобщаване и участие на ромите и придружаващото я предложение за преработена препоръка на 

Съвета относно националните стратегически рамки за равенство, приобщаване и участие на 

ромите;,{COM (2020) 620 final} - {COM (2020) 621 final} 
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• Приобщаване: Намаляване на бедността и социалната изолация и 

премахване на социално-икономическите различия между ромите и 

останалата част от българското общество. 

• Участие: Насърчаване на участието чрез овластяване, 

сътрудничество и доверие.  

 

За приобщаващите политики е необходима комбинация от 

целенасочени и основни подходи. Стратегията следва подход, основан на 

разработване на общи политики15 с прилагане на целеви мерки по сектори, 

особено  на местно ниво. Целевият подход е предназначен да компенсира 

неравенствата.  

Дейностите по отделните приоритетни направления ще бъдат 

изпълнявани чрез взаимна допълняемост на следните подходи: 

• Насърчаване на позитивни действия за преодоляване на различни 

форми на неравнопоставеност във всички обществени сектори.  

Утвърждаване на позитивни обществени нагласи към ромската общност. 

• Насърчаване на позитивни действия за преодоляване на традиционни 

практики в ромската общност, които засягат правата на жените и децата.  

• Насърчаване на участието и партньорството на всички 

заинтересовани страни. 

• Интегриран подход за териториално развитие, при който на  

териториален принцип едновременно се предприемат мерки и обединяват 

ресурси по различни приоритети, основани на местните специфики и нужди 

и ангажираност на всички заинтересовани страни в посрещането на 

специфичните местни предизвикателства.  

• Диференциране на подходите, методите и средствата за 

осъществяване на политиките за приобщаване, съобразно особеностите на 

социалните и демографски подгрупи сред ромската общност. 

 

Сериозността на отделните предизвикателства във всяка област на 

политиката и взаимозависимостта на проблемите изисква многоизмерен 

интегриран подход, съчетаващ инвестиции в заетост, образование, 

здравеопазване и жилищно настаняване. 

 

Мерките,  свързани с прилагането на общи и секторни политики се 

основават на предварително идентифициране на нуждите на национално и 

регионално ниво, изготвено от държавните институции и агенции, отговорни 

за тези политики, при прилагане на подхода „отдолу-нагоре“ и включени в 

 
15 Наложеният термин е мейнстрийм 
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териториалните стратегии и планове на регионално и общинско ниво 

(Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за 

планиране от ниво 2  и Плановете за интегрирано развитие на общините). 

 

VI. ПРИОРИТЕТИ 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

Министерството на образованието и науката (МОН) е водеща 

отговорна институция за изпълнение на целите в Стратегията в приоритет 

„Образование”.  

 

Оперативна цел: Осигуряване на качествено приобщаващо 

образование за деца и ученици от уязвими етнически общности с фокус 

върху ромите и утвърждаване на интеркултурното образование като 

един от хоризонталните принципи на образователната система 

 

Общи цели: 

 

1. Достъп до качествена ранна детска грижа и предучилищно 

образование, като условие за позитивно ранно детско развитие и последваща 

образователна интеграция. 

2. Създаване на приобщаваща среда и 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. 

3.  Осигуряване на условия за равнопоставеност и участие на всяко дете 

в учебния процес и училищния живот.  

4. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в 

образователните институции.  

5.  Подкрепа на  висшето и средното образование, както и колежите 

след завършено средно образование, за привличане и приобщаване на роми и 

др. лица от социално уязвими групи-особено за професии с голямо търсене 

на пазара на труда. 

6. Съхраняване на културната идентичност и засилване на 

гражданското съзнание на деца и ученици от уязвими етнически общности с 

фокус върху ромите, за да развиват самочувствие и чувство за 

принадлежност към българското и европейско общество. 
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7. Превенция на отсъствията от училище, на ранното напускане на 

училище, отпадането от училище. 

 

Мерките за постигане на целите са заложени в Плана за действие за 

изпълнение на Стратегията. 

 

Изпълнението на мерките по приоритет „Образование и обучение“ ще 

допринесе за изпълнение на индикаторите по приоритет „Образование и 

умения“ от НПР  и изпълнението на отделни аспекти от Цел 4 „Осигуряване 

на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на 

възможностите за учене през целия живот за всички“ от Целите за устойчиво 

развитие на ООН. 

 

 

           2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 

Министерството на здравеопазването е водеща отговорна институция 

за изпълнение на целите в Стратегията в приоритет „Здравеопазване“ 

 

Оперативна цел: Равнопоставеност на достъпа до качествено 

обществено здравеопазване и подобряване на здравословното състояние 

на населението в обособените уязвими етнически общности, с 

концентрация на бедност  

 

Общи цели: 

 

1. Подобряване на майчиното и детското здравеопазване в обособените 

уязвими етнически общности, с концентрация на бедност. 

2. Подобряване на достъпа до качествено обществено здравеопазване 

на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална уязвимост. 

3. Намаляване на стигмата и дискриминацията на хора от уязвими 

групи. 

4. Засилване на здравната промоция и превенция, включително за 

повишаването на здравната култура-особено със случаите на епидемии и 

пандемии. 

5. Подобряване на санитарните условия в публичната среда, като 

условие за превенция на появата и разпространението на обществено опасни 

зарази.  
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Мерките за постигане на целите са заложени  в Плана за действие за 

изпълнение на Стратегията. 

 

Изпълнението на мерките по приоритет „Здравеопазване“ ще 

допринесе за изпълнение на индикаторите по приоритет „Здраве и спорт“  от 

НПР  и има основна роля за изпълнението на Цел 3 „Осигуряване на 

здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка 

възраст“ от Целите за устойчиво развитие на ООН. 

 

          3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ  

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е 

водеща отговорна институция за изпълнение на целите в Стратегията в 

приоритет „Жилищни условия”.  

 

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, 

включително и на прилежащата техническа инфраструктура и 

инфраструктура за публични услуги.  

 

Общи цели: 

 

1. Създаване на интегрирана географска информационна система и 

въвеждане на орторектифицирани изображения заснети с дрон;  

2. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територии, 

включващи зони с компактно ромско население.  

3. Осигуряване  на социални общински жилища за лица в риск от 

евикция и за домакинства живеещи под прага на бедност.  

4. Изграждане/реновиране на социалната инфраструктура на 

здравеопазването, образованието, 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. 

5. Разширяване на законния достъп до качествена вода, електричество и 

канализация в обособените квартали с концентрация на бедност. 

 

Мерките за постигане на целите са заложени в Плана за действие за 

изпълнение на Стратегията. 

 

Изпълнението на мерките по приоритет „Жилищни условия“ ще 

допринесе за изпълнение на индикаторите по приоритет „Социално 

включване“  от НПР  и има основна роля за изпълнението на Цел 11 
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„Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни 

и устойчиви места за живеене“ и цел 6 „Осигуряване на достъпност и 

устойчиво управление на водата и канализацията за всички“ от Целите за 

устойчиво развитие на ООН. 

 

           4.   ЗАЕТОСТ  

 

          Министерството на труда и социалната политика е водеща отговорна 

институция за изпълнение на целите в Стратегията в приоритет „Заетост”. 

 

Оперативна цел: Равнопоставен достъп и подобряване реализация 

на ромите на пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях; 

намаляване на социалните неравенства и активното социално 

приобщаване на уязвимите етнически групи  

 

Общи цели: 

 

   1.    Равнопоставен достъп до първичния пазар на труда чрез: 

•  Насърчаване на работодатели; 

•  Дуално обучение, стажове, чиракуване; 

• Повишаване на образованието и квалификацията вкл. преквалификация 

към търсени професии; 

•  Подобрена трудова медиация- идентификация и мотивация на 

фактически и формално безработни лица (които може да работят в сивата 

икономика, които може да се заети сезонно извън страната и т.н.); 

• Превенция на дискриминацията (особено поради апорофобия – много е 

важен този елемент, защото местоживеенето в зона с концентрация на 

бедност и съответно личните документи се превръщат в бариера). 

2.    Социална икономика: 

• интегрирана подкрепа за подпомагане на социално-икономическото 

приобщаване  на обезкуражени и дългосрочно безработни лица от ромската 

общност; 

• Повишаване на участието на жени от уязвими общности на пазара на 

труда, с фокус върху най-уязвимите възрастови групи (18-24 г. и 55+г.); 

• Подобрени социални услуги с фокус върху спецификите на местните 

зони с концентрация на бедност (политиките за „роми“ ангро именно в 

сферата на социалните услуги не работят добре, заради спецификите на 

общностите. 

• Зелени работни места. 
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Мерките за постигане на целите са заложени в Плана за действие за 

изпълнение на Стратегията. 

 

Изпълнението на мерките по приоритет „Заетост и социално вклюване“ 

ще допринесе за изпълнение на индикаторите по приоритет „Социално 

вклюване“  от НПР и има основна роля за изпълнението на Цел 1 

„Изкореняване на бедността във всичките й форми и навсякъде“ и някои 

аспекти от Цел 2 „Край на глада – постигане на продоволствена сигурност и 

по-добро хранене, стимулиране на устойчиво селско стопанство“, Цел 5 

„Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и 

момичета“, Цел 8 „Насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически 

растеж, пълна и продуктивна заетост и достойни условия на труд за всички“ 

и Цел 10 „Намаляване на неравенството между и в рамките на държавите“ от 

Целите за устойчиво развитие на ООН. 

 

 

5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ  

 

Оперативна цел: 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”  

 

Общи цели: 

 

1. Повишаване на институционалната култура и експертния капацитет 

на публичните институции (в т.ч. национална и местна администрация, съд, 

прокуратура и органи на МВР) по отношение на политиките за разнообразие, 

равнопоставеност, достойнство и основни човешки права на ЕС: 

• Мерки за повишаване на информираността по отношение на 

„равноценността“ на културите и уважение на културното многообразие; 

• Мерки за повишаване на информираността за бедността  като фактор 

за появата на негативни социални феномени и за етническата хетерогенност 

на зоните с концентрация на бедност; 

• Мерки за изграждане на капацитет за работа с лица, живеещи в 

дълбока бедност и лица от малцинствени общности (т.е. с различен език, 

религия, общностен етнос и т.н.) – с респект към различието, достойнството 

и основните човешки права. 
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2.    Гарантиране и ефективна защита на правата и достойнството на 

българските граждани в уязвимо социално положение, принадлежащи към 

различни етнически групи: 

• Подобряване на мерките за идентифициране на антиромската 

дискриминация, езика на омразата и престъпленията на омраза; 

• Подобряване на мерките за превенция на антиромската 

дискриминация, езика на омразата и престъпленията на омраза; 

• Подобряване на мерките за защита на жертви на антиромската 

дискриминация, езика на омразата и престъпленията на омраза; 

• Подобряване на мерките за ефективно наказателно правораздаване в 

случаи на език на омразата и престъпления от омраза; 

• Подобряване на мерките за социална реинтеграция на лишените от 

свобода, принадлежащи към етнически малцинства или произхождащи от 

социална среда, характерна с дълбока бедност; 

• Подобряване на услугите по правна защита на лица, принадлежащи 

към етнически малцинства, както и на лица, живеещи в домакинства с 

дълбока бедност. 
 

3. Повишаване на гражданското участие и информираност за 

гражданските права и задължения на лицата, живеещи в зоните с 

концентрация на бедност: 

• Повишаване на правната култура на ромите във връзка с 

придобиването, ползването и съхраняването на български лични документи; 

• Повишаване на информираността и гражданската култура на ромите 

във връзка с правата и задълженията по отношение на образованието, 

здравеопазването, жилищното настаняване и заетостта; 

• Превенция на нежелани социални феномени в зоните с концентрация 

на бедност (в т.ч. ранни бракове, домашно насилие, дребна битова 

престъпност и противообществени прояви); 

• Превенция на специфичните форми на трафик на хора в зоните с 

концентрация на бедност и осигуряване на допълнителни мерки при защита 

на жертвите на трафик на хора, принадлежащи към етнически малцинства, с 

цел понижаване на броя на случаите на трафик на хора и повишаване на 

разкриваемостта и съдебните производства срещу трафиканти. 

 

Мерките за постигане на целите са заложени в Плана за действие за 

изпълнение на Стратегията. 
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За изпълнението на мерките в приоритет „Върховенство на закона и 

антидискриминация” са отговорни всички държавни институции, ведомства, 

Комисията за защита от дискриминация, консултативни структури и др., 

съобразно техните компетенции. 

 

6.  КУЛТУРА И МЕДИИ 

 

Министерството на културата е водеща институция при изпълнение на 

целите в Стратегията в приоритет „Култура и медии”. 

 

Оперативна цел: 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 

 

Общи цели: 

 

1. Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на 

ромските общности. 

2. Развитие на любителското изкуство сред ромите, като предпоставка за 

професионално развитие и житейска реализация. 

3. Стимулиране на ромската 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. 

 

Мерките за постигане на целите са заложени в Плана за действие за 

изпълнение на Стратегията. 

 

  Изпълнението на мерките по приоритет „Култура и медии“ ще допринесе 

за изпълнение на индикаторите по приоритет „Култура, наследство и 

туризъм“  от НПР 2030 и има основна роля за изпълнението на Цел 8 

„Насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и 

продуктивна заетост и достойни условия на труд за всички“, Цел 11 
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„Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни 

и устойчиви места за живеене“ и Цел 12 „Осигуряване на устойчиви модели 

на потребление и производство“ от Целите за устойчиво развитие на ООН. 

 

 

VII. МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННАТА 

ПОЛИТИКА 

 

Национална стратегия на Република България за приобщаване и 

участие на ромите (2021-2030) е съставна част от цялостната стратегия на 

правителството за постигане на реални промени в живота на всички 

български граждани. Правителството провежда политика за стимулиране на 

инвестирането в развитието и усъвършенстването на хората и тяхното 

активно участие в преодоляване на съществуващите предизвикателства. 

Организацията по изпълнението на политиките за равноправно 

приобщаване и участие на ромите е изградена на базата на ефективно и 

целенасочено използване на наличните ресурси на национално, регионално и 

местно ниво, както и тези на европейско ниво, произтичащи от членството на 

страната в EС и достъпа до фондовете на Европейския съюз за програмен 

период 2021-2027 г.  

Национална стратегия на Република България за приобщаване и 

участие на ромите (2021-2030) на оперативно ниво се осъществява чрез 

Национален план за действие (НПД). Планът за действие е отворен с цел да 

се реагира гъвкаво при необходимост от промени и при спазване на 

съответните бюджетни процедури 

Координацията и контролът по изпълнението на Стратегията и на НПД 

се осъществява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, който е 

Национална контактна точка (НКТ) по изпълнението на Стратегията. 

В оперативен порядък всички мерки по изпълнението на Стратегията и 

НПД, включително мерките по ресурсното осигуряване се координират, 

съгласуват и утвърждават от заместник министър-председателя, определен за 

председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ). 

 1. Координиране на модела за разпределение на управленските 

отговорности между органите на изпълнителната власт:  

Координираща роля по изпълнението на настоящата Национална 

стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите (2021-

2030) има Националната контактна точка. Изграден е междуинституционален 
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механизъм, който  включва представители на отговорните по съответните 

приоритети министерства.   Същите участват в разработването, планирането 

и отчитането на мерките и дейностите от Националния план за действие. 

• Председателят на Националния съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), който е заместник 

министър-председател,  утвърждава координира и съгласува мерките по 

изпълнението на Стратегията и НПД. 

• Формиране и поддържане на необходимия административен капацитет 

в ключовите ресорни институции и във второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити чрез възлагане на определени функции на дирекции, 

отдели, звена или отделни експерти, отговарящи за изпълнението на 

политиката за приобщаване на ромите, както и чрез формиране на 

специализирани звена. Ключовите ресорни министерства и органи са 

отговорни за актуализирането на съответните тематични програмни 

оперативни документи за интеграция на ромите, изпълнението на 

планираните мерки, наблюдението, оценката и отчитането пред НССЕИВ и 

Национална контактна точка.  

• Формиране на необходимия административен капацитет в 

структурите на Областните администрации чрез възлагане на определени 

функции на дирекции, отдели, звена или отделни експерти, отговарящи за 

изпълнението на държавната политика по приобщаване на ромите. Във всяка 

областна администрация следва да бъде назначен минимум един служител, 

чиито основни длъжностни функции да бъдат свързани с приобщаващата 

политика. 

 2. Усъвършенстване на механизмите за координация със 

структурите на гражданското общество чрез функционирането на: 

• Национален съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси към Министерския съвет.  

• Комисия за изпълнение на Националната стратегия за приобщаване и 

участие на ромите 2021-2030.  

• Консултативни структури и механизми с участието на гражданското 

общество към ресорните ведомства, областните управители и местните 

власти, като тяхното сформиране ще бъде последователно насърчавано.  

• Сътрудничество с легитимни религиозни организации. 

• Активно участие на ромите и на всички заинтересовани страни на 

всички етапи (планиране, изпълнение, наблюдение, оценка и преглед на 

политиката). 

        3. Включване на общините в изпълнението на политиките за 

приобщаване и участие на ромите чрез: 
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• Разработване съвместно с представители на местната ромската 

общност и приемане от Общинските съвети на конкретни годишни планове в 

съответствие с областните стратегии за приобщаване и участие на ромите и с 

приоритетите от Националната стратегия за приобщаване и участие на 

ромите в Република България (2021-2030). Тези планове следва да бъдат 

ресурсно обезпечени.  

• Делегиране на дейности подкрепени от собствените средства на 

общините, за приобщаване и участие на ромите на общинско ниво. 

• Изграждане на подходящи консултативни и координационни 

механизми с участието на граждански структури. 

• Формиране на необходимия административен капацитет в 

структурите на общинските администрации чрез възлагане на определени 

функции на дирекции, отдели, звена или отделни експерти, отговарящи за 

изпълнението на интеграционните политики. Назначаване на общински 

експерти по етнически и интеграционни въпроси, там, където това е 

необходимо.  

 4. Финансирането на приобщаващите политики и програми се 

осъществява със средства от държавния бюджет, от Европейските фондове и 

други източници.  

     Финансово обезпечаване на изпълнението на дейностите, заложени в 

Националния план за действие се осъществява чрез: 

• Осигуряване, в рамките на средствата за общините от общата 

субсидия за делегираните от държавата дейности, на разработването и 

изпълнението на общински програми, съобразени с приоритетите на 

политиката за приобщаване и участие на ромите. 

• Финансово обезпечаване, в рамките на бюджетите на ресорните 

министерства и институции, вкл. с целеви средства, на изпълнението на 

политиките за приобщаване. 

• Финансиране на дейностите от консултативен и координиращ 

характер на национално и областно равнище с оглед постоянно поддържане 

на актуални информация, анализи и прогнози за състоянието и тенденциите 

на развитие на ситуацията по приоритетните сфери на тази Стратегия на 

съответната територия с оглед планиране на мерки или предприемане на 

действия в условия на криза или извънредна ситуация. 

• Стимулиране на общините да финансират изпълнението на мерки и 

инициативи чрез общинските бюджети за сметка на собствени приходи, и в 

партньорство с НПО. 



 

 

 
29 

• Финансиране на тематични проекти по Програми от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд. 

• Финансиране и съфинансиране на тематични проекти по програми на 

Европейския съюз, Световна банка, ООН, Съвета на Европа и други. 

• Адекватно интегриране на потребностите и проблемите на ромите в 

новата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. и 

съответните приоритети на оперативните програми с оглед финансова 

подкрепа чрез инструментите на ЕС. 

  

VIII. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Оценката на изпълнението на Национална стратегия на Република 

България за приобщаване и участие на ромите (2021-2030) се осъществява 

чрез Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Стратегията 

(Системата). 

Чрез Системата се осигурява регулярна, систематична проверка,  

контрол и проследяване на напредъка и качеството на изпълнението на 

Стратегията  и Плана за действие по нея, както и на всички други 

интервенции (дейности, проекти, изследвания, проучвания и др.) за 

приобщаване и участие на уязвими етнически малцинства с фокус ромите, в 

това число и такива, изпълнявани на местно ниво от общини, 

неправителствени организации, изследователски и аналитични институции, 

центрове и др. Осигурява се оценка на въздействието в резултат на 

прилаганите интервенции, както се идентифицират проблемите при 

прилагането на  мерките, с цел подобряване тяхната ефективност и 

ефикасност. 

Чрез Системата се реализира: 

➢ - събиране на данни чрез формални и неформални методи на 

местно, областно и национално ниво в различни области (сектори) по 

определена методика; 

➢ - позволява анализиране на събраната информация, вкл. по 

различни разрези/сегменти, както и да засича информацията в тях; да прави 

оценка на въздействието; 

➢ - позволява извеждане на научени уроци и формулиране на 

препоръки и указания за подобряване на изпълнението на Националната 

стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите (2021-

2030)  и интеграционните политики. 

Мониторингът се измерва посредтвом индикаторен модел, който 

включва списък с индикатори, дефиниция и методика (алгоритъм) на 
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формиране, събиране, обработка и анализ на първичните данни за формиране 

на индикаторите.  

Напредъкът по изпълнението на заложените дейности по приоритетите 

на плана се отчита в административен мониторингов доклад.  

1. Секретариатът на НССЕИВ координира подготовката на доклада,  

обобщава информацията и подготвя проект на доклада.  

2. Обсъждането на доклада се осъществява в рамките на Комисията за 

изпълнение на Националната стратегия.  

3. Докладът се предстaвя за одобрение пред НССЕИВ.  

4. Докладът се приема от Министерския съвет.  

 

Националната контактна точка е Секретариатът на НССЕИВ с адрес гр. 

София 1000, бул. "Княз Александър Дондуков" 1, Министерски съвет и 

електронен адрес www.nccedi.government.bg. 

 

 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За изпълнението на Национална стратегия на Република България за 

приобщаване и участие на ромите (2021-2030) от съществено значение е 

сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции на национално, 

регионално и местно ниво с представители на неправителствени организации 

и на ромската общност.   

Осигуряването на активното участие на ромите е от ключово значение.                 

Като участници не само във формирането и реализацията на 

политиките за интеграция на ромите, но и във всички други политики, те 

допринасят за развитието на обществото. Включването им във всеки етап от 

създаването, изпълнението, наблюдението и оценката на политиките на 

всички нива обогатява процеса от гледна точка на интересите на общността и 

компетентността на експертите, работещи по въпросите на ромите. Това 

изисква насърчаване на участието в администрацията на представители на 

ромската общност и гарантира реалното участие на ромите във всички 

приоритетни области на настоящата Стратегия. 


