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Методология
Целта на настоящия доклад е да бъдат проучени възможностите за въздействие на уязвимите групи върху 

политиките в общността и да се дадат препоръки как успешно да си взаимодействат уязвимите групи с местната 
власт, ползвайки различни механизми за влияние.

По време на изготвянето на документа беше използвана следната комбинация от методи: 
1) документално проучване - бяха анализирани близо 60 официални документи, доклади и социологически 
данни от последните 10 години, като целта е да се очертаят основните проблеми, свързани с ниското равнище 
на гражданско участие на хората от уязвими групи в процеса на вземане на решения и взаимодействието им 
с представители на местната власт за формиране на политики.
2) фокус групи - бяха проведени шест фокус-групи - Шумен, Габрово, Луковит, Ямбол, Пазарджик и София. 
Във фокус групите бяха включени младежи, активни граждани от местните общности – формални и нефор-
мални лидери на общественото мнение, неправителствени организации, служители в публичната админи-
страция, представители на местните власти,като целта беше проучването да отчете различните гледни точки. 
Представители на всички заинтересовани страни, включени в групите, бяха подбрани на база обществената 
им активност, от една страна, а от друга страна – при спазване на баланс между публичния и неправителстве-
ния сектор, баланс между половете и възрастта. 
3) анализ на резултатите от проучването и фокус-групите - анализът се опита да открои причините за не-
желанието и невъзможността на младежите и на представителите на ромите да се включат активно при фор-
мулирането на политики и решаване на техните проблеми. Направи оценка на възможностите на различните 
граждански инструменти за въздействие върху политиките за интеграция. 

Обхват на анализа - основните целеви групи, за които се отнася анализът, са хората от ромска общност и 
младежи до 29 години в България. 

Демографска перспектива пред България
През последните 30 години България е изправена пред демографска криза, която постоянно се задълбоча-

ва. Населението на България между 1992-2001 г. намалява с 558 хилиляди души, а между 2001 и 2011 г. с още 564 
хилиляди, тоест за периода на преход населението на страната намалява с 16%, а само от началото на новото хи-
лядолетие с 10%.От една страна за всички тези години България не слиза от челната тройка на страните в Европа 
с отрицателен естествен прираст. От друга страна от началото на 90-те години, след падането на комунистическия 
режим и либерализирането на режима за пътуване в чужбина, страната съвсем естествено навлиза в период с го-
леми емиграционни потоци.

Към 31 декември 2018 г. населението наБългария е 7 000 039 души, което представлява 1.4% от населението 
на Европейския съюз,като в сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души, или с 0.7%.Про-
дължава процесът на застаряванена населението. В края на 2018 г. лицата на 65и повече навършени години са 1 
493 119, или 21.3% от населението на страната. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група 
нараства с 0.3 процентни пункта. В края на 2018 година децата до 15 години в страната са 1 004 845, или 14.4% от 
общия брой на населението, като спрямо 2017 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.1 

В началото на XXI век раждаемостта на населението в България е 9,1 ‰. През следващите години, в резултат 
от подобряване на макроикономическата обстановка, намаляване на безработицата, наблюдавания икономически 
растеж, навлизането на фертилните контингенти, родени през 70-те години, когато е отчетена по-висока раждае-
мост през 2008-2010 г., тя достига до 10 ‰, след което отново намалява до 8,9 ‰ през 2019 г. По-младата възрастова 
структура на населението в градовете и по-големият брой родилни контингенти определят и по-високата раждае-
мост на населението в тях.2

Друга тревожна демографска тенденция в България е високото ниво на смъртността. В началото на 90-те го-
дини на ХХ век е от порядъка на 14,1-14,7 ‰, след което продължава да нараства и достига 15,4 ‰ през 2019 г. В Бъл-
гария имаме общини, в които общата смъртност надхвърля 30 ‰. Основен фактор, който определя нарастването на 
смъртността през последните години, е свързан с демографското остаряване или увеличаване на дела на населе-
нието в горните възрастови групи и намаляване на младото население. Допълнително негативно влияние оказват 
спадът на жизненото равнище, безработицата, ниските доходи,достъпът до качествено здравеопазване и др.3

Количествените измерения на демографската криза са пряко свързани с качествените изменения на структу-
рата на българското общество. Променя се възрастовата и етническата структура на населението. Промяната във 
възрастовата структура води до намаляване на трудоспособното население у нас. Населението в трудоспособна 
възраст към 31.12.2018 г. е 4 201 хиляди души, или 60.0% от населението на страната, като мъжете са 2 206 хиляди, 
а жените - 1 994 хиляди. През 2018 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 48 хиляди души, или с 
1.1%, спрямо предходната година. Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 1 732 хиляди души, или 24.8%, 
а под трудоспособна възраст - 1 067 хиляди души, или 15.2% от населението на страната. Към 31.12.2018 г. общият 

1 НСИ, Население и демографски процеси 2018, София, 2019
2 Бърдаров, Г., Н. Илиева. Хоризонт 2030: Демографски тендеции в България. София, Фондация Фридрих Еберт, 2018.
3 Бърдаров, Г., Н. Илиева. Хоризонт 2030: Демографски тендеции в България. София, Фондация Фридрих Еберт, 2018.
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годишна възраст за 2018 година са 480 900 души, а в групата 25-34 години са 193 хиляди души.12 
Като цяло кариререн избор пред младите хора в България би бил и предприемачеството. Национален доклад 

на GEM за предприемачеството в България от 2016-2017 обаче показва, че през 2016 г. нивото на предприемаческа-
та активност в начална фаза (ПАНФ) в България е една 4,8% (3,5% през 2015 г.), което включва 2,6% от пълнолетното 
население, занимаващо се с възникващи предприемачески начинания, и още 2,2% нови собственици на бизнес. До-
кладът заключва, че тези стойности са сред най-ниските в света.Най-предприемачески активната възрастова група 
е тази на 25 – 44-годишните, като групата на 18 – 24-годишните демонстрира почти също толкова висок процент на 
участие, както подгрупата на 35 – 44-годишните. Авторите на доклада коментират, че младите предприемачи имат 
някои значителни силни страни, включително ниската алтернативна цена на пропуснатото време, и стимулирането 
на предприемачеството сред тях би могло да бъде особено ефективно. В България няма сведения за неравенство 
между половете, що се отнася до предприемачеството. Почти 87,9% от всички усилия в начална фаза, мотивирани 
от възможност, са предприети от предприемачи, които се определят етнически като българи. Този дял е 83,3% от 
мотивираното от необходимост и 87,9% от мотивираното от възможност предприемачество в начална фаза. Делът 
на предприемачите, мотивирани от необходимост, които се определят като българи от турски произход, нараства 
от 6,1% до 10% в случая на мотивирани от възможност търговски начинания. Следва да се отбележи, че макар да е 
минимално, по-голямата част от предприемаческите усилия в начална фаза сред лицата, които се определят като 
роми, е мотивирано от възможност. Относителното участие на българите и българите от турски произход върви 
ръка за ръка с относителния размер на тези етнически групи в българското общество. Така групата на ромите пред-
ставлява почти 5% от българското население, а участието им в предприемаческата активност в начална фаза е 
сравнимо в по-голяма или в по-малка степен със своите 4,12%.13 

Авторите на Националния доклад на GEM за предприемачеството в България заключават, че осигуряване-
то на условия за предприемачески възможности за младите хора е ключово за икономиката на страната и че има 
потенциал да намали нивото на младежка емиграция и дори да стане един от главните фактори, стимулиращи 
емигрантите да се завърнат. Те оценяват положително за българската предприемаческа екосистема достъпа до 
инфраструктура и услуги, последвани от достъпа до търговска и обслужваща инфраструктура и поддържащите 
правителствени политики, свързани с данъците и административния апарат. Най-критични области според тях са 
предприемаческото образование в основните и средните училища, липсата на целенасочена държавна подкрепа и 
липсата на инициативи, които да превърнат предприемачеството в държавен приоритет.14 

Интересен подвид на предприемачеството е социалното предприемачество. Специалният доклад за соци-
алното предприемачество по света, изготвен от Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) през 2015 година 
дефинира социалното предприемачество като дейност, организация или инициатива, които имат за цел разреша-
ването на социален, обществен или проблем на околната среда; или още - организации със социален фокус, които 
оперират на пазара, предлагайки собствени продукти и услуги.Данните от изследването показват, че в глобален 
план делът на този вид предприемачество се увеличава. Секторът на социалното предприемачество показва по-
добър баланс между половете – 45% от предприемачите са жени, докато този дял е 33% за търговските предприе-
мачи за Източна Европа, сочат данните. Според доклада на GEM в Източна Европа социалните предприемачи имат 
относително по-високо ниво на образование (44%) в сравнение с населението като цяло (28%).За България обаче 
данните не са окуражаващи и са много под държавите в Източна Европа. Разпространение на зараждащата се со-
циална предприемаческа дейност у нас е под 2%. Иновациите в сектора у нас са сред най-ниските стойности 0,1%, 
като средните стойности за света са 1,6%. България е на дъното от Източна Европа и по процент на хора, включени 
в социално предприемаческа дейност. Едва 0,6% са включените хора в старт-ъп фаза. За сравнение в Унгалия са 
9,8%. 0,7% у нас са включените в социално предприемачество в работна фаза. В Полша този процент е 6,9%.15 

Всички посочени данни показват, че България трябва да подобри публичните си политики към създаването 
на предприемаческа екосистема и към мотивирането на повече млади хора да се занимават с предприемачество. 
Това ще подобри цялостната бизнессреда в държавата. Специални усилия трябва да се положат за подпомагане 
на условията за създаване на социални предприятия, което значително ще подобри ситуацията на групи в уязвимо 
положение. Основно усилия трябва да бъде насочени към създаването на формални и неформални обучителни 
програми за деца и възрастни, насочени към придобиване на предприемачески знания и умения.

Социално-икономическо положение на 
уязвимите групи в България

През 2021 година предстои преброяване на населението на Република България, което ще проследи как се 
развиват демографските тенденции. Както беше посочено в глава 1 от този анализ вероятният брой българи от 
ромски произход се увеличава. При предишното преброяване през 2011 година той е около 5% от цялото население 

12 Резултати от наблюдението на работната сила за 2018 година, НСИ
13 Национален доклад на GEM за предприемачеството в България, 2016-2017, Венета Андонова, Мира Кръстева, Сдружение “Глобален предпри-

емачески мониторинг“ София, 2017
14 Национален доклад на GEM за предприемачеството в България, 2016-2017, Венета Андонова, Мира Кръстева, Сдружение “Глобален предпри-

емачески мониторинг“ София, 2017
15 Специалният доклад за социалното предприемачество по света, изготвен от Глобалния предприемачески мониторинг (GEM), 2015





Въздействие на уязвимите групи върху политиките в общността

8

ромското население. Пред този процес стоят няколко сериозни предизвикателства. За да бъде съставен адекватен 
и ефективен документ, трябва да бъде направен честен анализ за постигнатото за интеграцията в момента. Се-
риозен проблем е, че интеграцията на ромите се финансира предимно чрез европейски средства и допълнителни 
финансови инструменти, но като правило националното финансиране е недостатъчно, въпреки че държавата е 
определила интеграциятаза приоритетен въпрос. Затова стратегическия документ, който предстои да бъде приет, 
трябва да заложи конкретни финансово обезпечени мерки. Нарастването на социалните различия, увеличаването 
на бедността и социалното изключване и влошаването на обществените нагласи спрямо ромите поставят на дневен 
ред като критично важен въпрос интеграцията на ромите. Тя трябва да излезе от фазата „на хартия“ и да премине 
към реални действия.Не на последно място, след сагата с Истанбулската конвенция и оттеглянето на Стратегията 
за детето, може да се направи обосновано предположение, че една бъдеща Стратегия за интеграция на ромите в 
България може да бъде атакувана. Затова е важно държавата правилно да дефинира нуждите на тази общност и да 
подготви цялото общество, като проведе широк обществен дебат по този въпрос.

Дискриминация  
и нарушаване на човешките права

В последните години светът е свидетел на надигащи се вълни от популизъм и национализъм в различни ре-
гиони и държави. Това е сякаш отговор на обективния процес на глобализация, подпомогнат от революцията на ин-
формационните технологии. Глобализацията направи значително по-видими социалните неравенства и различията 
между хората. Националната държава вече не гарантира усещането за сигурност и предвидимост. Затова хората 
започват да търсят тази сигурност на други равнища – на общност, на етнос, на религия, на идеи. Това обаче води 
до ценностно разделение в обществата – от една страна стои разбирането за интеграция и толерантност, от друга-
та страна стои страхът от различието и предпочитанието хората да се затворят в сигурното и познато старо. Така 
според експерти нарастването на национализма, дискриминацията и езика на омразата е предвидимо последствие 
от глобализацията и процес, който трябва да бъде поставен под сериозно внимание. 

 Второ проучване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз, публикувано 
през 2016 година, показва, че 80 % от респондентите роми живеят под прага на бедността за тяхната страна. Всеки 
трети ром живее в жилище без течаща вода. Всяко трето ромско дете живее в домакинство, в което някой си е лег-
нал гладен поне веднъж през предходния месец. Ромските деца изостават от своите неромски връстници по всички 
показатели за образование. Тези — и други — констатации в настоящия доклад открояват тревожна действител-
ност, а именно  най-голямото етническо малцинство в Европейския съюз продължава да се сблъсква с дискрими-
нация и неравен достъп до различни жизненоважни услуги. Докладът откроява упоритите пречки пред заетостта, 
образованието, жилищното настаняване и здравните услуги. В същото време той разкрива, че четирима от 10 анке-
тирани роми са се почувствали дискриминирани най-малко веднъж през последните пет години — но въпреки това 
съвсем малка част от тях са предприели действия след инцидента. Докладът е изготвен въз основа на проучване, 
при което е събрана информация за почти 34 000 лица, живеещи в ромски домакинства в девет държави — членки 
на Европейския съюз (ЕС), получена чрез почти 8 000 лични интервюта с роми.17  

Национално изследване за идентифициране на групите, засегнати от дискриминация, проведено Комисията 
за защита от дискриминацията, показва, че близо 36% от българите смятат, че са обект на дискриминация заради 
своя етнос, различен от българския. След тях се нареждат хората, които са на възраст над 55 години и тези, които 
имат различно вероизповедание от християнското. В допитването са участвали 3600 души от 6 различни български 
региона. Данните от изследването сочат, че в Северозападния, Североизточния и Югозападния регион на Бълга-
рия, дискриминирани се чувстват най-много хората с увреждания, а в Северения централен регион, Югоизточния и 
в Североизточния регион като обект на дискриминация се самоопределят ромите.Експертите обясняват, че в почти 
всички райони на страната по-често става въпрос за дискриминация по няколко признака едновременно като пол, 
възраст, увреждания и етнос. В най-голяма степен засегнати от разлика в правата са: ромите, възрастните хора, 
социално слабите и лицата с увреждания.18  

Сериозен проблем, свързан с дискриминацията, е достъпът на хора от уязвими групи до пазара на труда. 
Изследване, проведено през 2012 година в рамките на изготвянето на Гражданския доклад за изпълнение на На-
ционалната стратегия за интеграция на ромите и Плана на Десетилетие на ромското включване в България, показва 
също тревожни данни за корелацията безработица-дискриминация. Сред основните причини за трудно намиране 
на работа, посочени от интервюираните са: етническия произход – 25%, ниско ниво на образование – 22%, липса 
на „връзки“ – 13.9%. 44% от респондентите никога не са били наемани. Почти 80% от търсещите заетост са заявили 
готовност да започнат каквато и да е работа.

Още по-сериозен е проблемът с дискриминацията към ромските жени, в т.ч. и вътрешната дискриминация. 
Заради множество фактори, в т.ч. ранни бракове в някои субгрупи, неграмотните жени от ромски произход са 20,1% 
или два пъти повече от ромските мъже. В още по-уязвимо положение са поставени ромските жени от селските райо-
ни – 62.48% от тях имат образование по-ниско от основно, докато средния процент за България за жени от селските 

17 Второ проучване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз. Роми — избрани резултати, Агенция на европейския 
съюз за основните права, 2016 г

18 Национално изследване за идентифициране на групите, засегнати от дискриминация, проведено Комисията за защита от дискриминацията,2017г.
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Основните степени на взаимодействието между гражданското общество и държавата по публични политики 
са три – информация, консултация, диалог и партньорство или съвместно вземане на решенията.

По отношение на ниво информация правната рамка в България дава добра регламентация. Институциите все 
по-активно публикуват на информация. В доклада на Програма Достъп до информация за 2014 година обаче специ-
ално е подчертано изискването, че публикуването на информация на интернет сайта на дадена институция не отме-
ня необходимостта тя да запознае с тази информация и хората с по-ниски технически способности.26 Това е проблем 
за голям брой българските граждани от ромски произход, които са неграмотни или с ниска степен на образование. 

Второто ниво на участие е процесът на консултация на конкретна политика с гражданите. На държавно ниво 
това става през т.нар. консултативни съвети към различни министерства и ведомства. Проучване на Българското 
училище за политика „Димитър Паница“ от 2014 година обаче показва, че на практика повечето консултативни съ-
вети в България не функционират ефективно.Сред основните проблеми са недостатъчен брой заседания, липса 
на обратна връзка попредложенията на гражданския сектор, използване на съветите да потвърдят легитимността 
навече изработена политика, недостатъчно права за представителите на гражданския сектор и неприсъщи функции 
на съветите. Основен общ недостатък при всички консултативни съвети е,че липсват ясни правила, процедури и 
политики за комуникация и консултация с гражданския сектор. Практически невъзможно е към момента на проучва-
нето да се идентифицират случаите, в които при вземането на крайните решения съответното ведомство е отразило 
коментарите и предложенията на гражданското общество.27 Това означава, че съществуващите консултативни съ-
вети вместо инструмент за трето ниво на гражданско участие, а именно съвместно формулиране на политики, са 
първо ниво, а именно служат за информиране на заинтересованите страни за дадена политика.

Положението на местно ниво е дори по-тежко. В общините включването на гражданите в процеса на вземане 
на решения продължава да бъде възприемано като иновация. Независимо от това, подтиквани от законови изи-
сквания, местните власти провеждат обществени консултации с все по-голяма честота. Много български градове 
включат консултациите с гражданите в плановете си за развитие. Това осигурява основата, на която участието на 
гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво може да „стъпи“. В същото време тези фактори са 
необходимо, но не и достатъчно условие, за да се гарантира, че механизмите за участие ще функционират ефек-
тивно. Добросъвестността на властите за прилагането на законодателството е от ключово значение, а настоящите 
практики на местните власти във връзка с обществените консултации показват, че те все още не функционират 
ефективно. От една страна, служителите на местната администрация демонстрират слабо разбиране на идеята, 
липсват им адекватна подготовка по темата и желание за включване на гражданите. От друга страна, гражданите 
нямат културата, познанията и волята да участват в процеса. Лошото качество на провежданите консултации е 
свързано с много фактори, по-важните от които са липсата на квалификация сред служителите на местните власти 
и лошото функциониране на звената, отговарящи за диалога с гражданите. Освен това, сред администрацията съ-
ществува явна липса на осведоменост по отношение на „социалното“ измерение на тяхната роля и отговорността 
към гражданите като държавни служители.28 

При разработване на инициативи за включване на гражданите в процеса на вземане на решения на национал-
но и местно ниво в България, неправителствените и граждански организации имат ключова роля. Те се застъпват 
за промяна в механизмите, които регулират развитието на участието на гражданите, следят до каква степен и как 
местните власти прилагат законите, които ги задължават да се консултират с гражданите, отчитат качеството на 
използваните методи и предлагат алтернативи за подобрение. Неправителствените организации също така изграж-
дат капацитета на местната власт по определени въпроси, защото разполагат с повече знания и компетенции от 
тях. Правейки това, гражданското общество инжектира така необходимата алтернатива, която е предпоставка за 
местните власти да променят възприятието си за включването на гражданите в процеса на вземане на решения и 
да променят съществуващите практики.29 

Ромската интеграция не прави изключение от този процес. И тук водеща роля играят неправителствените 
организации, които работят за отстояване на правата на различни уязвими групи. Благодарение на гражданския 
сектор се наложи и фигурата на здравния медиатор в ромските квартали, която подпомага подобряването на здрав-
ния статус на ромите. Благодарение на гражданския сектор, България променя политиката си за достъп на деца от 
малцинствата до детски градини, като премахва таксите. Реформа, която е много важна за подобряване на образо-
вателния ценз на хората от ромски произход. 

Не на последно място проблемът с ниското гражданско участие на хора от ромски произход в общностните 
политики е липсата на доверие от страна на ромите в държавните институции. Като основен дефицит се очертава 
липсата на достатъчно говорители на ромската общност на различните нива в държавата.30 Към момента предста-
вителството на ромите в администрация и на политически позиции е слабо. Като една от причините за по-трудното 
им социално и политическо приобщаване в годините на прехода може да се отчете по-трудното самоорганизиране. 
Това се дължи на културни специфики и на различията сред различните подгрупи в ромския етнос.31 

26 Състояние на достъпа до информация в България, Програма Достъп до информация, 2014
27 Проучване на съществуващите консултативни съвети и форми на гражданско участие, Българско училище за политика „Димитър Паница“, 2014
28 Анализ на съществуващите консултативни механизми за гражданско участие на местно ниво в България, Българско училище за политика „Ди-

митър Паница“, 2019
29 Анализ на съществуващите консултативни механизми за гражданско участие на местно ниво в България, Българско училище за политика „Ди-

митър Паница“, 2019
30 Преглед на добри практики с интервенции за ромско включване, Институт „Отворено общество“ – София, 2012
31 Ромите в България: новите предизвикателства, Мария Симеонова, Даниела Коруджиева, Лора Петрова, Фондация „Фридрих Еберт“ – регионал-

но бюро, София, 2007





Въздействие на уязвимите групи върху политиките в общността

12

Библиография
1. Анализ на съществуващите консултативни механизми за гражданско участие на местно ниво в България, Бъл-

гарско училище за политика „Димитър Паница“, 2019
2. Бяла книга за европейското управление, 2001 
3. Бяла книга на гражданското участие в България  
4. Всеобща декларация за правата на човека, ООН, 1948 
5. Второ проучване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз. Роми — избрани 

резултати, Агенция на европейския съюз за основните права, 2016 г
6. Гражданска оценка за изпълнението на националната стратегия за интеграция на ромите 2012-2014, Деян Колев, 

Теодора Крумова, Виолетка Мирчева, 2015
7. Граждански доклад за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите и Плана за изпълне-

ние на Десетилетие на ромското включване в България през 2012, Изготвен от коалиция от организации, 2013
8. Гражданско образование в Европа, Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура P9 Евридика и 

Подкрепа за политиките, 2012
9. Декларация на хилядолетието, ООН, 2000
10. Демографско поведение на населението на Р България – тенденции и перспективи; Будинов, Б., Кл. Найденов; // 

Сборник доклади: Научна конференция „Географски проблеми на планирането и използването на територията в 
условията на глобални промени“, гр.Вършец, България, 23.09-25.09.2016, 2016

11. Доклад за обществените нагласи спрамо речта на омразата, Институт Отворено общество – София, 2018 
12. Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите, ЕК, 2019 
13. Доклад относно проблемите пред неправителствените организации в България, Български център за нестопан-

ско право, 2014 
14. Доклад относно предприетите действия за оптимизиране и актуализация на  консултативните съвети създадени 

към министерствата, Министерски съвет на Република  България, София, 2014 
15. Европейска харта за активното гражданство, 2006
16. Изследване на гражданското участие – практики и проявления в мрежата на Форум гражданско участие, Форум 

Гражданско участие, Български център за нестопанско право, 2015
17. Интеграция на ромите в България – необходими реформи и икономически ефекти, Лъчезар Богданов, Георги 

Ангелов
18. Интеграция на ромската общност В България и Румъния, Русенски университет „Ангел Кънчев“, доц. Д-р Юлиана 

Попова, 2012
19. Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките 

за реализацията им (проект)
20. Международен пакт за граждански и политически права, ООН, 1966 
21. Население и демографски процеси 2018, НСИ, София, 2019
22. Национален доклад на GEM за предприемачеството в България, 2016-2017, Венета Андонова, Мира Кръстева, 

Сдружение “Глобален предприемачески мониторинг“ София, 2017
23. Национално изследване за идентифициране на групите, засегнати от дискриминация, проведено Комисията за 

защита от дискриминацията,2017г.
24. Национално представително проучване на обществените нагласи спрямо ромите, Галъп интернешънъл, 2015
25. Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите (2005-2015)
26. Национална стратегия на република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)
27. Отвъд програмирането – ефекти от изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите и Десети-

летие на ромското включване през 2012 г., Димитър Димитров, Директор на програма „Рома“, Институт Отворено 
Общество — София, сп. Обектив 2013

28. План за действие за изпълнение на Декадата на ромското включване( 2005-2015)
29. Политики към ромите в България – обобщен доклад от Националния доклад, Алфа рисърч
30. Правна рамка на гражданското участие на местно и национално ниво в България, Форум Гражданско участие, 

Български център за нестопанско право, 2015
31. Преглед на добри практики с интервенции за ромско включване, Институт „Отворено общество“ – София, 2012
32. Преодоляване на традиционните и нови антиромски стереотипи, Сборник материали, Теодора Крумова, Деян 

Колев, Гергана Даскалова – Цветкова, 
33. Проучване на съществуващите консултативни съвети и интернет форми за гражданско участие в България, Бъл-

гарско училище за политика, София, 2014 







Анализ
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стове за промяна“ на сдружение „Нов път“ – Хайредин в партньорство с Бъл-
гарското училище за политика „Димитър Паница“ и Академията за човешки 
права, Норвегия, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финан-
совия механизъм на Европейското икономическо пространство
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ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА 
Проект “Изграждай мостове за промяна” се изпълнява от сдружение „Нов път“ – Хайредин в партньорство с 

Българското училище за политика „Димитър Паница“ и Академията за човешки права, Норвегия. Той е продължение 
на успешно реализирания проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми“ (2009-2014г.). Проектът 
„Изграждай мостове за промяна“  се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 89 500 евро, предоставена от 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство. 

Основната цел на проекта  е да се увеличи броя на представители на уязвими групи, които да бъдат овластени 
чрез обучение в застъпничество, така че да се опитат да решат конкретни проблеми на местните си общности.

Проектът „Изграждай мостове за промяна“ ще проучи причините за ниско гражданско участие в ромска общ-
ност и при младежите между 18 и 29г. и ще идентифицира начините на въздействие на уязвими групи върху поли-
тиките в местната общност. В рамките на проекта ще бъдат избрани лидери на обществено мнение в местните си 
общности, те ще бъдат обучени в застъпничество и ще изработят застъпнически кампании, ще решат конкретни 
проблеми. Разглеждаме подобряването на знанията и уменията в застъпничество като ключов инструмент за ов-
ластяване. Обучението ще събере на една маса всички заинтересовани страни, като включи представители на 
ромска общност, младежи и публични институции на местно и национално ниво. Те ще трябва да работят съвместно 
за решаване на проблемите, които те самите са идентифицирали. Целта е участниците в проекта да пренесат при-
добитите знания и умения към други членове на общността си и да съдействат за позитивни промени в нея. 

Проучените добри практики за работа с уязвими групи в Норвегия ще бъдат широко публично представени, 
както и издадени в наръчник. Целта е той да се превърне в настолна книга за обучение на представители на уяз-
вими групи за активно гражданско включване в процеса на изработване на местни политики. Това ще е трансфер 
на ноухау между Норвегия и България, чрез подходящи практики, адаптирани за приложение в нашите общности.

ФОКУС ГРУПА В ГР. ГАБРОВО
Съгласно изпълнението на дейност 1 Провеждане на 6 фокус групи в България по проект “Изграждай 

мостове за промяна”, беше организирана фокус група в гр. Габрово, която се проведе на 10.01.2020г.
Присъстваха 18 лица, представители на целевите групи по проекта – представители на публична/об-

ществена институция – 13 лица, представители на етнически малцинства – ромска общност  - 5 лица, нямаше 
представители на младежи до 29 години.

17 лица от присъстващите са заети по трудови договори в общински администрации и НПО-та или 
самонаети лица,  1 лице е посочило в анкетната карта, че е неактивен – т.е. безработен и не ангажиран в об-
разование или обучение. По отношение на образователното ниво - 15 от участниците във фокус групите са с 
висше образование, 1 е със средно, а 2-ма са с основно образование. В процентно съотношение 90% от всич-
ки участници във фокус групата са със средно и висше образование. По отношение  на социалния статус на 
лицата – 5 лица са несемейни, а 12 са семейни, което представлява около 75% от всички анкетирани лица. 

1. На първият въпрос относно това какви теми биха подкрепили в кампании по застъпничество и под-
крепа за обществена кауза , 5 човека са посочили, че биха подкрепили политическа кауза, 7 – културна, 10 
– регионална, т.е. кауза, която засяга подобряване условията на живот в конкретен регион, 15 – образователна 
и 15 засягаща спазването на хоризонталните принципи, а именно недискриминация, равенство между поло-
вете, правото на изповядване на различна религия и принадлежност към различен етнос и културна идентич-
ност. Изводът, който може да се направи, че повече от 50% от участниците се интересуват от застъпнически 
кампании в сферата на образованието и равенството между хората.

2. По отношение на вторият въпрос, а именно, кои от основните форми на застъпничеството  смятат, че 
са най-ефективни:
- 16 участника са посочили, че ако запознаят обществото и взимащите решения със специфичен проблем би 

било ефективна форма на застъпничество;
- 14 участника биха защитавали права или ползи
- 9 участника биха лобирали за промяна на законодателството или решение на законотворците по отношение 

на определен проблем;
- 6 участника са дали положителен отговор по отношение на застъпничество за решаване на точно опреде-

лен проблем в региона и едва
- 4 участника са посочили, че биха участвали в кампании за решаване на кауза, чието решение, обаче не ги 

касае пряко.

3. На въпроса какви цели си поставя застъпничеството,16 човека са отговорили, че основната цел на застъп-
ническите кампании е да промени начина на мислене, перспективите, нагласите и поведението, 11 участника 
са посочили, че целта им би била промяна в институционалната политика и практика, според 4-ма целта е да 
се промени политическия процес или система и едва 3-ма смятат, че целта на застъпничеството е увеличена 
власт и влияние за бедните и маргинализираните.
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ФОКУС ГРУПА В ГР. ШУМЕН 
Фокус групата в гр. Щумен се проведе на 11.01.2020г., като участниците в нея бяха най-малобройни – 

едва 9 лица, представители на целевите групи по проекта –, от които 7 представители на публична/общест-
вена институция,2-ма представители на етнически малцинства – ромска общност  и 4 лица - представители 
намладежи до 29 години. Общият брой е повече от 9, тъй като някои лица попадат в повече от една група като 
представители на целевата група.

6 лица от присъстващите са заети по трудови договори в общински администрации и НПО-та,  1 лице 
е посочило в анкетната карта, че е неактивен – т.е. не е ангажиран в образование или обучение и 1-но лице 
е безработно. По отношение на образователното ниво - 7 от участниците във фокус групите са с висше об-
разование, 2-ма със средно, В процентно съотношение 100% от всички участници във фокус групата са със 
средно и висше образование. По отношение  на социалния статус на лицата – 5 лица са семейни, а 4 - несе-
мейни, което представлява в процентно съотношение 50%:50% от анкетираните лица. 

1. На въпроса относно темите, които биха подкрепили в кампании по застъпничество и подкрепа за об-
ществена кауза, 4 човека са посочили, че биха подкрепили политическа кауза, 4 – културна, 7 – регионална,  
4– образователна и 4 лица биха се застъпили за  спазването на хоризонталните принципи. Общият брой на 
отговорите е повече от 9, тъй като участниците са дали повее от 1 отговор на поставения въпрос. Изводът, кой-
то може да се направи, че 80% от участниците се интересуват от застъпнически кампании на регионално ниво, 
т.е. кампании, които биха решавали местни проблеми на общността и биха имали отражение върху живота на 
регионално ниво..

2. По отношение на втория въпрос, а именно, кои от основните форми на застъпничеството  смятат, че са 
най-ефективни:
- 5 участника са посочили, че ако запознаят обществото и взимащите решения със специфичен проблем би 

било ефективна форма на застъпничество;
- Еднакъв брой лица - 4 участника биха лобирали за защита на права или ползи и за промяна на законодател-

ството или решение на законотворците по отношение на определен проблем;
- Еднакъв брой лица – 3-ма участника са дали положителен отговор по отношение на застъпничество за ре-

шаване на точно определен проблем в региона и биха участвали в кампании за решаване на кауза, чието 
решение, обаче не ги касае пряко.

Изводът, който може да се направи по отношение на основните форми на застъпничество, които анкетираните 
лица предпочитат да запознаят местната общност със специфичен проблем.

3. По отношение на целите, които си поставя застъпничеството, 7 участника са посочили, че целта им би 
била промяна в институционалната политика и практика, 5 човека са отговорили, че основната цел на застъп-
ническите кампании е да промени начина на мислене, перспективите, нагласите и поведението, и същият 
брой – 5 лица смятат, че целта е да се промени политическия процес или система и едва 1 участник е посочил, 
че целта на застъпничеството е да се увеличи властта и влиянието за бедните и маргинализираните.

4. На въпроса дали познават хора /младежи до 29 години и роми/, които да са овластени от местните ад-
министрации, така че да участват в процесите за вземане на решения и граждански инициативи - 3-ма 
лица са посочили не познават такива младежи, а 6 че имат в обкръжението си такива лица..

5. На въпроса какви средства на застъпничество биха подкрепили 60 % (6 човека) са посочили, че биха 
използвали като форма петиция, 4-ма са посочили като подходящо средство за застъпничество писмата, во-
денето на преговори и срещи с ключови партньори, едва 1 лице е посочило  демонстрацията като форма на 
застъпничество. Отговорите са повече от броя на участниците, тъй като повечето анкетирани лица са посочи-
ли повече от 1 възможен отговор. По време на тази фокус група, участниците не са предложили други форми 
на застъпничество, които биха използвали.

6. Отговорите, които участниците във фокус групата в гр. Шумен са дали по отношение на предизвикател-
ствата, пред които се изправят всички лица и организации, които провеждат застъпнически кампании 
включват:
- неосъзнато представителство на дадена общност,  нежелание за промяна, защото няма смисъл
- организирането и провеждането на информационни кампании, поради липса на ресурси;
- спазването на правата на малцинствата;
- липсата на образование е пречка пред хората, които биха се занимавали или участвали в застъпнически 

кампании;
- обединяването на групи е трудно постижимо, защото въпреки призивите за единение, българското обще-

ство е разединено.

7. На въпроса какви знания и умения трябва да притежават лицата, ангажирани със застъпническа кам-
пания, участниците във фокус групата посочват, интерес към новостите, да бъдат информирани и активни, 
комуникационни умения, осъзнатост за това какво иска да постигне, работа в екип, умения за провеждане на 
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7. Отговорите, които участниците във фокус групата в гр. Ловеч дават по отношение на предизвикател-
ствата, пред които се изправят всички лица и организации, които провеждат застъпнически кампании 
включват:
- незавършване на средно образование, мотивация и разговори 
- преодоляване на изградените стереотипив обществото
- трудно се задържа вниманието на младежите до 29г. 
- трябва да спазват законите и етичните правила за поведение в общността;
- трудно се постига откритост,съпричастност,партньори в дейности, които се изучават;
- трябва да имат знания и умения които да предадат;
- липса на достатъчно информация
- недостатъчна мотивация на младежите–семинари,срещи,обучения;
- да отстояват позицията си,да подкрепят с факти и опит постигането на целта си.

8. На въпроса какви знания и умения трябва да притежават лицата, ангажирани със застъпническа кампа-
ния, участниците във фокус групата посочват:
- да бъдат социално ангажирани и запознати с проблемите на съответната група, да служи като ролеви модел 

за подражание.
- да притежават експертиза и отношение към проблема;
- да имат необходимото образование, да бъдат граждански активни, да имат знания и умения за работа в 

екип;
- добри колективни умения, креативно мислене,знание за конкретен проблем, инициативност, толерантност;
- съпричастност, високо ниво на грамотност,да бъдат упорити, добри оратори;
- да имат лидерски умения, умения да се водят преговори и да увличат последователи
- добро познаване на нормативната уредба;

9. На въпроса какви препоръки биха дали, за да бъде една кампания по застъпничество успешна, анке-
тираните лица посочват, че застъпникът трябва:

- да повишава образованието и квалификацията си;
- да участва в процеса, не само като наблюдател;
- да се включва в доброволчески инициативи; 
- да се повишат колективните знания по наболелите проблеми;
- да участват в проекти и граждански инициативи;
- да се включват в различни групи и дейности ,
- да се осигури по-добро заплащани на труда;
- По-добро сътрудничество с местните институции;
- мотивацията за участие в застъпнически кампании трябва да започва от много ранна възраст, допитване до 

младите хора за техните интереси.
- да бъдат активни граждани на обществото.
- да формират доброволчески умения.

Участниците във фокус групите са препоръчали и няколко умения и познания, които не са релевантни към кон-
кретния проект, но имат отношение при формиране на самосъзнанието на младите хора, които впоследствие биха 
прераснали в компетенции за лидерски умения, умения за водене на преговори, работа в екип, себеутвърждаващо 
поведение и определяне на точното място в обществото. 

Посочените от анкетираните лица умения са:
- да се работи повече с родителите по отношение на възпитанието на децата и формиране на полезни нави-

ци.
- да се обръща внимание на децата от страна на родителите,тъй като ги отглеждат баби и дядовци. Причина-

та е, че родителите работят в чужбина и децата израстват под грижите и възпитанието на поколение, което 
не е подготвено да работа с нови технологии и иновациите в образованието.

- децата следва да притежават повече мотивация да се обучават и образоват и да имат достъп до информа-
ция;

- младите хора трябва да участват в  клубове по интереси, където се формират арт умения, естетически вку-
сове и правилен прочит на културните и исторически ценности на обществото.

ФОКУС ГРУПА В ГР. ЯМБОЛ 
Фокус групата в гр. Ямбол се проведе на 20.01.2020г. при изключителен интерес от страна на представи-

тели на местната общност, неправителствения сектор и младежта. Участниците бяха от следните населени 
места: Бургас, Сливен, Ямбол, Тунджа, Стара Загора, с. Козарево, с. Коневец, с. Хаджимитрово, с. Кукорево

От общият брой  на участниците във фокус групата, 17 лица деленето по отношение на социалния и 
образователния им статус е както следва: 
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- застъпниците трябва да имат програма с планове и решения на посочените проблеми, свързани с етниче-
ската общност;

- да се провеждат срещи с общността;
- много постоянство и настойчивост;
- липса на мотивация, информираност и познаване на инструментите за повишавани на квалификацията;
- да бъдат отдадени на работата си да следват каузите, за които са се застъпили;
- да се провеждат срещи с  представители на общинската администрация и институциите;
- медийни изяви.

8. На въпроса какви знания и умения трябва да притежават лицата, ангажирани със застъпническа кампа-
ния, участниците във фокус групата посочват:
- Да притежава активна позиция по даден проблем, възможност за провеждане на диалог, основни знания за 

организацията на местната администрация;
- Да е запознат с нормативните документи;
- Да притежава комуникативни умения и ораторски умения;
- Да притежава умения за работа с представители на етническата общност;
- Да има активна гражданска позиция, ангажираност и постоянство;
- Диалогичност,конструктивност;
- Да е припознат от общността;
- Да познава темата / проблема,да е убедителен,да умее добре да я презентира

9. На въпроса какви препоръки биха дали, за да бъде една кампания по застъпничество успешна, анкети-
раните лица посочват, че застъпникът трябва:

- Да постави акцент върху мотивацията
- Да притежава желание да се образова и самоусъвършенства, за да може да участва във форуми и впослед-

ствие да е активен в граждански инициативи;
- да се включват по-активни младежи от общността;
- да участва в повече проекти и съответни обучения за повишаване на гражданските участия;
- да се стимулира доброволчеството за различни инициативи и да се възпитава толерантност  при тяхното 

реализиране;
- да се провеждат срещи на които да се обучават младежите  на активно граждански поведение
В тази фокус група е отправена и друга препоръка, която следва да бъде отчетена в настоящия анализ, а 

именно : Неправителствените организации трябва да работят повече с ромската общност, защото по този начин 
могат да служат за мост между общността и местната власт.

ФОКУС ГРУПА В ГР. ПАЗАРДЖИК 
Фокус групата в гр. Пазарджик се проведе на 21.01.2020г. като участваха представители на НПО сектора 

от градовете Пазарджик, Пловдив, Куклен и Пакитово.
Общият брой  на участниците във фокус групата се сътоеше от 7 лица, за които разпределението по 

образование е както следва:
- 6 лица с висше образование
- 1 лице със средно образование

По отношение на социалното им положение:
- Всичките 7 лица са семейни;

По отношение на социалния статус:
- 6 лица са заети лица, работещи в публична/обществена институция или НПО;
- 2 лица са представители на етническо малцинство;
- Няма безработни и неактивни лица.

Общият брой е повече от 7, тъй като някои лица попадат в повече от една група като представители на 
целевата група.

1. На въпроса дали познават местните общински дейности насочени към младежите и представители на 
различни етнически общности – 5 от анкетираните участници са посочили, че познават такива, а 2-ма не са 
подали никаква информация.

2. Относно темите, които биха подкрепили в кампании по застъпничество и подкрепа за обществена ка-
уза, 6 човека са посочили, че биха подкрепили каузи в образованието, 5 - каузи, които засягат региона и 
подкрепят неговото развитие, 4– каузи, които се отнасят къмспазването на хоризонталните принципи. Нито 
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- чрез делегиране на отговорности у младите хора се печели доверие;
- да се разширяватвъзгледите и инициативите на младите хора;
- изборът на техен представител,който да представлява техните интереси трябва да бъде правилен – от една 

страна да е диалогичен и умее да води преговори, от друга лицето трябва да отстоява позицията си и защи-
тава интересите на общността;

- дасе обърне внимание на създадените, но неработещи ученически съвети, защото още от училище се фор-
мира самосъзнанието и могат да стартират доброволчески и застъпнически инициативи, които да бъдат 
чути от местните власти;

- създаване на общностни групи със споделени ценности – в малките етнически общности споделените хо-
рата споделят еднакви ценности. Това би следвало да се използва при прокарване на промени за институ-
ционализиране на добри практики и споделяне на опит.

ФОКУС ГРУПА В ГР. СОФИЯ 
Фокус групата в гр. София се проведе на 22.01.2020г.  като участваха представители на институции, 

НПО сектора и малцинствени групи от гр. София.
Групата се състоеше от 7 лица, за които разпределението по образование е както следва:
- 5 лица с висше образование
- 2 лица със средно образование
По отношение на социалното им положение:
- 6 лица са семейни;
- 1 лице е несемейно.
По отношение на социалния статус:
- 7 лица са заети лица, работещи в публична/обществена институция или НПО, като в публични адми-

нистрации работят 4  лица;
- 2 лица са представители на етническо малцинство;
- 1 представител на групата на младежите до 29 години;
- Няма безработни и неактивни лица.
Общият брой е повече от 7, тъй като някои лица попадат в повече от една група като представители на 

целевата група.

1. На въпроса дали познават местните общински дейности насочени към младежите и представители на 
различни етнически общности – 5 от анкетираните участници са посочили, че познават такива, а 2-ма нямат 
мнение.

2. Относно темите, които биха подкрепили в кампании по застъпничество и подкрепа за обществена ка-
уза, най- много 5 лица са посочили, че биха подкрепили каузи, които засягат региона, 4 подкрепят каузи в 
сферата на образованието и хоризонталните принципи, 2-ма  участника биха подкрепили застъпнически кау-
зи, в сферата на културата и  1 в сферата на политиката. Общият брой на отговорите е повече от 7, тъй като 
участниците са дали повече от 1 отговор на поставения въпрос. Изводът, който може да се направи, че 85 % 
от участниците се интересуват от застъпнически кампании с регионална насоченост и 70% с каузи за подо-
бряване на образованието и равенството Политическите и културните  каузи представляват малък интерес за 
участниците в тази фокус група.

3. По отношение на въпроса за основните форми на застъпничеството, участниците във фокус групата се 
разпределят както следва: 
- Запознаване на обществото и взимащите решения със специфичен проблем  - 4 лица
- Повлияване на взимащите решения в определена посока – 1лице
- Промяна на законодателството или определено решение – 3 лица
- Конкретно решение на определен проблем – 4 лице 
- Представяне на проблем, който би трябвало да бъде решен от някой друг- 1 лице
- Защитаване на права или ползи – 4 лица.
Изводът, който може да се направи по отношение на основните форми на застъпничество, които анкетираните 

лица предпочитат, е че анкетираните лица от гр. София биха подкрепили запознаването на местната общност със 
специфичен проблем, да се предложи конкретно решение за определен проблем или защита на права или ползи.

4. По отношение на целите, които си поставя застъпничеството, най-много хора - 5 участника са отговорили, 
че основната цел на застъпническите кампании е да промени начина на мислене , 4 участника са посочили, 
че целта им би била промяна в институционалната политика и практика, 2 лица смятат, че целта на застъпни-
чеството  е да се промени политическия процес  и едва 1 лице счита, че застъпничеството цели увеличаване 
властта и влиянието за бедните и маргинализираните. Общият брой е повече от 7, тъй като анкетираните лица 
са дали повече от един отговор.
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Заключение -  
Общи изводи от проведените фокус групи 

Участниците във всички фокус групи – около 100 човека от всички планови региони на България изразиха 
своите мнения относно ролята на застъпническите кампании при решаване на проблем. Анализът от проведените 
анкети и разговори с лицата показва, че макар да не са обучавани в провеждането на застъпнически кампании, 
всички участници имат интерес към тях. 

Образователното ниво на всички анкетирани без да е търсен такава извадка, е на хора с преобладаващо 
висше образование, семейни, заети в сферата на публичния, частния и неправителствения сектор, хора на средна 
възраст. За съжаление, въпреки проведените предварителни разговори, във фокус групите взеха участие много 
малко на брой младежи – 9 лица, което показва ниската им социална ангажираност, липсата на мотивация и необ-
ходимост от работа с тази целева група. Представителите на етническите малцинства също са малко на брой – 15 
човека.

По отношение на познаването на  темите, които биха подкрепили в кампании по застъпничество и под-
крепа за обществена кауза, изводът, който може да се направи е, че най-много лица са посочили подкрепата си 
за каузи, които засягат региона, следвани от каузи в сферата на образованието и хоризонталните принципи.  Слаб 
интерес на представителите на целвите групи представляват каузи от културно и политическо естество.  
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По отношение на основните форми на застъпничеството, участниците във фокус групата идентифицират 
като най-голям интерес към запознаването на обществото и взимащите решения със специфичен проблем, веднага 
следван от защитаване на права и ползи. Най-непопуларната форма на застъпничество за анкетираните лица се 
оказа представянето на проблем, който би трябвало да бъде решен от някой друг.
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Относно уменията и знанията, които трябва да притежават лицата, ангажирани със застъпническа кам-
пания, участниците във фокус групата посочват:

- комуникативни умения
- функционална грамотност,  
- познаване на местните институции, 
- умения за водене на преговори
- умения за работа с медии,
- политически знания за различните етноси, живеещи в региона и др.
- социална ангажираност и познаване на проблемите на съответната група, да служи като ролеви модел за 

подражание.
- граждански активност
- знания и умения за работа в екип;
- креативно мислене,знание за конкретен проблем, инициативност, толерантност;
- съпричастност, високо ниво на грамотност,упоритост
- добри ораторски умения;
- лидерски умения и да увличат последователи
- добро познаване на нормативната уредба;

Теми за обучение, идентифицирани по време на фокус групите:
Въз основа на идентифицираните проблеми и необходимост от придобиване на знания и умения се определят 

следните теми, които да бъдат включени в обучението за изграждане на застъпнически и лидерски умения:

1. Защита на човешките права – законова регламентация, институции и практически процедури

2. Превенция и борба срещу езика на омразата

3. Комуникативни умения

4. Лидерство и работа в екип
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