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Вместо увод 
 

България стана пълноправен член на Европейския съюз от 1 януари 2007 г., с 
което официално заяви правото си, но и отговорността си да прилага на практика 
всички стандарти и  изисквания на високоразвитите и модерни общества в областта 
на политическата демокрация, икономическото развитие, социалната сфера и 
културата. Този нов статут на страната, изразяващ пълния консенсус за 
принадлежността ни към европейското семейство както от страна на държавите 
членки на Общността, така и от преобладаващата част на българското общество, 
налага качествено нов подход в отношението и политиката към уязвимите групи, към 
онези, които по редица причини са се озовали в периферията и за които всичко 
онова, което средностатистическият гражданин на България получава и има 
възможност да използва, остава недостижимо и чуждо.  
 

Известна истина е, че за нивото на справедливост и развитост на едно общество 
се съди по начина, по който то решава проблемите на социално слабите групи. За 
България в това число се включва доста висок процент от населението. Особено 
остро стои въпросът по отношение на хората с увреждания и представителите на 
ромите.  Факт е, че през последните пет-шест години, ръководена от стремежа си да 
стане страна членка на Европейския съюз, България направи немалко, за да 
хармонизира законодателството си с това на държавите от Общността, очерта 
рамката на политиките, чието практическо приложение би я наредило в числото на 
модерните и развити държави. Но е и истина, че към момента тези политики остават 
единствено на хартия, а изпълнението им постоянно се отсрочва за някъде 
неопределено напред в бъдещето. Проблемът е, че с всеки изминал ден този 
подход все по-силно и по-силно се налага, превръщайки опитите да се реализира 
отговорната политика на социалното включване на уязвимите групи като цяло, и в 
частност на ромите и хората с увреждания, в шаблонизирано и нищо незначещо 
говорене, в категории като „трябва” и „ще”, без в това изобщо да се влага някакво 
реално съдържание.   Иначе казано, ако под социално включване следва да се 
разбира един конкретен начин на живот, наличие, достъпност, достатъчност и 
качество на всички условия за пълноправно и пълноценно участие на всички групи 
от обществото, на осъзната и прецизно прилагана държавна политика на ясно 
противодействие на социалното изключване, и то насочена към всички нуждаещи се 
от нея, то следва да се подчертае, че в България такова включване НЯМА, то 
отсъства и продължава да не се случва. Или ако все пак някои негови елементи се 
случват, то това става не поради, а въпреки намесата на държавата като 
институция. Защото наличието на инструменти, които обаче не работят, 
обстоятелството, че социално включени са станали 1, 2, 3, 10 или 100 
представители на уязвимите групи, по никакъв начин не означава наличието на 
системно решение. Смисълът на социалното включване като реална политика е да 
има конкретни цели, при това ясно обвързани във времето, които просто да се 
постигат, в резултат на което в обозрим период броят на социално изключените 
просто да изчезне.  
 

Такова разбиране и подход към социалното включване се нуждаят освен от 
конкретна политическа воля и от качествено нов тип нагласи сред българското 
общество към хората в нужда. Преодоляването на предразсъдъците и стереотипите, 
на нагласите от рода, че „хората с увреждания и ромите са безпомощни и се 
нуждаят от привилегии и специализирана среда, че не са в състояние сами да 
поемат отговорност за собственото си развитие и се нуждаят някои друг да го 
направи вместо тях”, е първата, но абсолютно задължителната стъпка, без която 
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социалното включване не може да се случи. Това е основният извод от 
едногодишния проект на Център за развитие на медиите, София, Център за 
независим живот, София, и фондация „Здравето на ромите”, Сливен. За около 200 
дни екип на тези три организации обиколи цялата страна, проведе срещи и дебати в 
десетте най-големи градове, стана свидетел на стотици истории на отсъствие на 
политика на социално включване. Като причините за това навсякъде са еднакви – 
липса на воля за решаване на проблемите сред представителите на властта на 
различни нива, безотговорност и безнаказаност за липса на адекватни действия и 
неизпълнение на поети ангажименти, отсъствие на сътрудничество между държава 
и неправителствени организации, липса на отговорно отношение по въпроса сред 
медиите и по-скоро сантиментално или сензационно представяне на проблемите на 
уязвимите групи, липса на съпричастност сред хората към проблемите на 
нуждаещите се. Настоящият сборник показва състоянието на социалното включване 
в България такова, каквото го видя екипът на трите организации, и представя 
изводите и препоръките им, за да може това социално включване най-накрая да се 
случи на практика.  
   

Данаил Данов 
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Проблемни точки на социалното включване на  
хората с увреждания 

 
Капка Панайотова,  
Център за независим живот,  
София 

 
 

Уврежданията в контекста на социалното включване 
 

Социалното включване е една нова парадигма, родена от неуспеха на 
политиките за социалната интеграция – състояние, при което различните може и да 
присъстват тук-там в обществото, но не участват в живота на общностите наравно с 
всички останали граждани. За разлика от социалната интеграция, при която 
участието в обществения живот на хората с увреждания протича единствено в 
рамките на тяхната обособена общност, а обичайните неща се превръщат в празник, 
в събитие, решено от други хора (ръководството на социалния дом или на дневния 
център, на семейството, на благодетели), социалното включване предполага децата 
и възрастните с увреждания да решават сами кога, какво и с кого искат да правят, 
т.е. да имат „властта” да управляват живота си, а не някой друг да прави това 
вместо тях. Тук някой може и да възрази, че участието е въпрос на лична воля. 
Политическата логика на социалното включване обаче извежда на преден план 
условията за участие, които подкрепят личната воля на индивида да участва или не, 
които овластяват хората да вземат самостоятелни и независими решения чрез 
познание, увереност в собствените си възможности и достъпност на средата. 
След дълги години на проповядване на „социална интеграция” и незначителен 
напредък в нейното осъществяване цялостната концепция бе преосмислена, а 
терминът бе заместен със „социално включване”. По-същественото обаче е, че 
политическите мерки добиват по-строги измерения, за да накарат онези, които 
вземат решения в обществото, да насочат вниманието си към условията на средата 
и индивидуалните потребности на всеки човек. За основа на този преход в сферата 
на уврежданията служи „социалният подход към уврежданията”, който пък замества 
„медицинския”. 
 

Медицинският подход към уврежданията се основава на разбирането, че 
хората с физически, сензорни или ментални увреждания, предизвикани от липсата 
на определени телесни или умствени функции, са възпрепятствани или лишени от 
възможността да водят „нормален” живот или да участват в „нормалното” общество 
поради някаква функционална липса. При това разбиране увреждането се разглежда 
като проблем на индивида, който води до трайно болестно състояние, а 
отношението към човека се определя от фокусирането върху дефицита – какво 
„болният“ не може да прави, срещу това, което може да прави „здравият“. 
Медицинският подход разпознава хората с увреждания като проблем, тъй като те са 
„различни“, отклоняващи се от „нормалността“ индивиди, а решението на проблема 
се открива във възможността или невъзможността на медицината да „отстрани“ 
увреждането, така че тези индивиди отново да станат „нормални”, да бъдат отново 
като всички останали. С други думи, хората с увреждания се разпознават като 
„ненормални“ аутсайдери, неспособни да се справят самостоятелно с реалния свят, 
чийто живот трябва да се напътства и управлява от „експерти“ без увреждания.  В 
резултат на това в  много страни от света се обособяват отделни или паралелни 
„обгрижващи светове“, където хората с увреждания биват сегрегирани от останалата 
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част на обществото. Тези светове имат различни проявления и се отнасят до всички 
сфери на живота в една държава.  

 
Социалният подход към уврежданията води своето начало от 70-те години на 

ХХ век като реакция на противопоставяне срещу порочния кръг на зависимост и 
изолация, породени от практикувания медицински подход. По това време самите 
хора с увреждания започват да провокират обществото да гледа на тях по един нов 
и различен начин. Тази провокация се базира на отстояването на човешките права 
като основна ценност и предлага нова гледна точка, според която изключващите 
бариери пред хората с увреждания, предмет на държавната политика, не се намират 
в индивида, а са в заобикалящата го външна среда и по-конкретно – в 
невъзможността на обществото да  отговори адекватно на потребностите на хората 
с увреждания. Състоянието на “увреденост” започва да се разглежда като 
съвкупност от неща, които се налагат допълнително от обществото, извън телесния 
или умствен дефицит на човека, и които се отнасят до изграждането и 
поддържането на различни бариери пред хората с увреждания.  Социалният подход 
не “открива” дефицитите в хората, а идентифицира такива в средата, не акцентира 
върху физическите или умствени ограничения, а се фокусира върху способностите и 
възможностите, търсейки ресурсите на човека – какво той умее, какво знае и какво 
може да прави. Разликата между двата подхода става по-очевидна, когато бъдат 
поставени в една обща сравнителна таблица: 
 

Медицински подход Социален подход 

Проблемът е в човека Проблемът е в средата 

Човекът е дефектен Средата е недостъпна 

Инвалид Човек с увреждане  

Диагноза, дефицит  Ресурси и възможности на човека 

Лечение, наблюдение и терапия Осигуряване на достъп за човека 

Специализирани заведения Включване в обща среда 

Експертите решават Човекът решава 

Търсене на лечение Търсене на решения  

Различието е ненормално Различието е ценност и се приема 

Изолация Интеграция 

Изключване от обществения живот  Включване в обществения живот  

 

Социалният подход води до формулиране и провеждане на държавна политика, 
основана върху антидискриминационно законодателство, което гарантира равни 
възможности за всички и  предвижда мерки, които са насочени към  отстраняване на 
бариерите в средата, независимо дали те са физически, финансови, социални или 
психологически, които изключват или ограничават пълноценното участие на хората с 
увреждания в живота на обществото. Те залагат на вярването, че хората с 
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увреждания и хората без увреждания трябва да бъдат еднакво ценени и зачитани. 
Така социалният подход се превръща в основен инструмент за провеждане на 
социални политики в сферата на уврежданията, който позволява да се: 

 
● разпознават практиките, които дискриминират на основа увреждане и нарушават 
човешките права на хората с увреждания; 

● предлагат системни решения за промяна на такива дискриминационни практики; 

● легитимират искания за промяна и нови политически решения. 

 

 Днес социалният подход към уврежданията е приет от всички международни 
организации, в това число и от Световната здравна организация, Световната банка, 
ООН и е в основата на европейската политика по уврежданията.  

   
 За да се укрепи социалното включване като акцент в политиките на 
Европейския съюз, Европейската комисия излиза с инициатива за създаване на 
серия от меморандуми с различните държави членки, в които правителствата 
поемат конкретни ангажименти за борба със социалната изолация и за създаване на 
условия и възможности за участие на групите в неравностойно положение в 
обществения живот на всяка конкретна държава под формата на политически мерки, 
разположени в обозрим времеви хоризонт. Такъв държавен ангажимент бе поет и от 
България през февруари 2005 г. Меморандумът предполага разработване на 
политики през призмата на човешките права и социалния подход. Мерките са 
насочени към подобряване качеството на живот на тази социална група и са 
обособени в няколко направления: равни права на хората с увреждания; равен 
достъп до информация, социални услуги, образование, здравеопазване; право на 
избор при разрешаването на типични проблеми (произтичащи от увреждането); 
борба с дискриминацията и преодоляване на бедността. Ключов фактор за 
постигането на положителна социална промяна в резултат от изпълнението на тези 
мерки е провежданата държавна политика в сферата на уврежданията и по-
конкретно – подходът към разбирането на увреждането като социален феномен, на 
който подход се основава тази политика.  
 
 Съвместният меморандум признава, че „икономически активните хора с 
увреждания са около една четвърт от групата на населението в работоспособна 
възраст”. Повечето от тях работят в защитени предприятия и кооперации, които са 
около 100 на брой в цялата страна. Тези предприятия са субсидирани от държавния 
бюджет и са освободени от данък върху печалбата. Това е една доста остаряла, 
неефективна и порочна практика, която се отрича като мярка за приобщаване в 
Европейския съюз. Друга част от хората с увреждания е заета на основния пазар на 
труда, там, където работодателите предлагат подходящи работни места, в 
съответствие с квоти, предвидени в Кодекса на труда, Закона за насърчаване на 
заетостта, Закона за интеграция на хората с увреждания. Въпреки тези гаранции 
равнището на безработица сред хората с увреждания е по-високо от средното за 
страната. 
 
 Според приетата през юни 2003 г. Национална стратегия за равните 
възможности за хората с увреждания е необходим нов подход в политиката към 
тях, базиран на социалното включване. Казано по-просто, социалното включване 
изисква поредица от следните системни политически промени:  
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1. Нова законова рамка за недискриминация по признак увреждане, в която 
дефиницията за увреждане да се синхронизира с духа на Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания1, в която се казва, че: „Увреждането е 
явление, при което в резултат на физически, сензорен или ментален 
проблем човекът се изправя пред бариери в средата, които не може да 
преодолее сам”. Сегашното определение за човек с увреждане, записано в 
Закона за интеграция на хората с увреждания акцентира върху недъга и 
обвързва физическия дефицит с работоспособността на човека2 – едно 
архаично разбиране за приноса на индивида към обществото чрез физически 
труд.  

 

2. Необходимо е да се разграничат хроничните заболявания от уврежданията. 
Хроничното заболяване е медицински проблем и изисква лечение. То може да 
доведе до увреждане, което вече е социален проблем и изисква мерки за 
преодоляване на бариерите в средата. Тази необходимост изисква съвършено 
нова нормативна уредба за определяне и оценка на увреждането като 
функционален дефицит за участие, а не като медицинска диагноза и 
„загубена работоспособност”. 

 

 

3. Необходимо е да се направи разлика между социалното подпомагане като 
държавен ангажимент към хората с ниски доходи и социалното включване като 
държавен ангажимент към човешките права на всички граждани. Политиките за 
социалното включване се изразяват в компенсиране на определени дефицити 
съобразно индивидуалния капацитет и причините за изключване на човека, 
създаване на условия за участие и стимулиране на индивидуалната активност. 
Тук е важно да се направи и ясното разграничение между понятията „човешки 
права” и „асоциални придобивки”. Човешките права, като политическа категория, 
се измерват с възможностите на всеки човек да живее, да се грижи за здравето 
си, да се труди, да се придвижва, да почива, да се забавлява съобразно своята 
собствена воля. Придобивките трябва да направят упражняването на тези права 
възможно. Заместването на истинските права с предоставените 
придобивки е най-сигурният начин да се нарушават правата на хората. 

 
 Към момента тези разграничителни линии не са прокарани, поради което 
политическите мерки не водят до качествена промяна в статуса на хората с 
увреждания, а до голяма степен поддържат политическото статукво на социална 
изолация, но при по-добри битови условия.  
Най-показателен е примерът с месечната добавка за социална интеграция, 
регламентирана в Закона за интеграция на хората с увреждания и в Правилника за 
неговото прилагане. В тях според вида и степента на уврежданията, както и според 
социалната оценка на индивидуалните потребности на човека с увреждане се 
предоставят парични „помощи” за транспорт, комуникационни услуги, достъп до 

                                                
1 
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания – декември 2006 г. 

2 „Увреждане” е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката 
на даден индивид. „Човек с трайно увреждане” е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или 
психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява  дейности по начин и в степен, 
възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на 
намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто. Преходни 
и заключителни разпоредби на ЗИХУ. 
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информация, лекарствени средства и диетично хранене, обучение и наем на 
общинско жилище. Разпоредбите на тези нормативни актове поставят няколко 
екзистенциални въпроса както по отношение на социалната интеграция, така и от 
гледна точка на политиките в тази сфера: 
 
1. Какво значи интеграция и как месечната добавка обслужва този процес, ако за 
транспорт се дават 8,25 лв. и в София, и в Каспичан, а за лекарства и диетично 
хранене – 11,50 лв.?  
 
2. Защо добавката за интеграция е обвързана с минималния гарантиран доход, 
който се прилага в системата на социалното подпомагане? 
 
3. Защо месечната добавка по всички компоненти е във фиксиран размер за цялата 
страна и за всички получатели независимо от социалната оценка на индивида – 
възраст, образование, семеен статус и пр.? 
  

Механизмът, заложен в Закона за интеграция на хората с увреждания, превръща  
добавките за интеграция в обикновена социална помощ, т.е. прави бедните 
притежатели на ТЕЛК-решение по-малко бедни, но не позволява на кадърните и 
енергични хора с увреждания да се включват в живота на своите общности. 
 

„Всички мерки, предприети от правителството във връзка с хората с увреждания, 
се координират с Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция и 
тристранните органи, преди да бъдат официално утвърдени от Министерския съвет, 
като в процеса на разработването им пълноправно участие вземат всички 
заинтересовани страни”, гласи текстът, записан в Съвместния меморандум за 
социално включване. Посочени са и следните непосредствени приоритети на 
политиката в сферата на уврежданията: 

● Достъпност на архитектурната среда и комуникациите 

● Деинституционализация 

● Достъп до образование 

● Насърчаване на заетостта посредством програми и процедури, стимулиращи 
работодателите да наемат на работа хора с увреждания. В това отношение е 
необходимо да се предприемат мерки за популяризиране на тези програми и 
процедури 

● Популяризиране сред гражданския сектор и местните власти на алтернативните 
форми на социални услуги, предоставяни в общностите 

● Разработване на механизми за повишаване на осъзнаването сред обществото 
на проблемите на рисковите групи с цел предотвратяване на дискриминационни 
практики 

 Тези приоритети намират своя „материален” израз в Националния план за 
борба с бедността и социалната изолация (2005–2006) (НПББСИ), където са 
записани повече от двадесет мерки (под формата на различни програми, проекти 
или оперативни задачи), които да подпомогнат процеса на социалното включване на 
хората с увреждания. Документът съдържа няколко основни елемента – оперативна 
цел/задачи и мерки, водеща институция, ангажирани институции, начин на 
финансиране (национално и външно), срокове и очаквани резултати. През май 2006 
г. излезе и първият Доклад по изпълнение на Съвместния меморандум по 
социално включване на Република България. Двата документа съдържат 
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различни неща: първият изброява планирани мерки, а вторият – декларирани 
резултати, но четейки ги, е необходимо да се обърне критично внимание на някои 
ключови моменти, които определено търпят коментари.   

• В НПББСИ като конкретна мярка е посочено „Осигуряване на достъпна среда 
за хората с увреждания” , а очакваните резултати са: за 2005 година – 
„Изградена рампа за достъп на хора с увреждания до сградата на МРРБ”, и за 
2006 година – „Изградена рампа за достъп на хора с увреждания до 
административни сгради”3. Остава отворен въпросът защо именно сградата на 
МРРБ е удостоена с рампа, а не някое друго ведомство. В случая по-сериозно 
внимание заслужават количествените показатели за измерване на 
формулираните резултати: ако за първата година достъпността се ограничава с 
абсурдното изграждане на една (!) рампа, то за втората изобщо липсват 
количествени показатели, тъй като обобщеното „административни сгради” може 
да означава всяко число, различно от едно. В тази връзка ефективността на 
резултата не може да се оцени реално, тъй като няма възможност да бъде 
съпоставен с конкретен брой административни сгради, пред които да бъдат 
изградени рампи през определения период за изпълнение. Прави впечатление и 
разбирането за „осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания”, което се 
заключава единствено в изграждането на рампи, т.е. достъп до входа на 
сградата. Всички останали елементи на архитектурната достъпност (като 
тоалетни, асансьори и др.) сякаш не намират място в планираните мерки. Тази 
неопределеност на мерките намира своето логично изражение и в доклада за 
изпълнение, в който липсва каквато и да е била информация за броя и вида на 
адаптираните административни сгради. В доклада са посочени единствено 
няколко конкретни резултата и бъдещи намерения по отношение осигуряването 
на достъпен  транспорт, адаптиран за нуждите на хора с увреждания, което, 
разбира се, не трябва да се пренебрегва. Но също така не бива да не се отчита 
очебийната липса на осигурена достъпност във важните административни 
сгради в цялата страна – тези на общинските администрации, на дирекциите 
„Бюра по труда”, на дирекциите „Социално подпомагане”, на здравните каси, 
данъчните служби и др. Не случайно тези неудобни факти не намират място в 
текстовете на доклада. 

● Като спорни могат да се отбележат и резултатите по изпълнението на мерките, 
свързани с процеса на деинституционализация. През април 2006 г. 
правителството прие Концепция за деинституционализация на 
специализираните институции за деца и социални институции за 
възрастни хора с увреждания, където бяха декларирани  намерения за 
развитие на алтернативни форми на грижи и социални услуги в общността. В 
доклада за изпълнение се отчитат най-вече резултати, свързани с 
преместването на хора от една институция в друга, както и разкриването на 
услуги в дневни центрове за деца и младежи с увреждания, дневни центрове за 
възрастни хора с увреждания и центрове за социална рехабилитация и 
интеграция. Като несъмнен напредък може да се отбележи въвличането на 
голям брой социални партньори в процеса на деинституционализация 
(неправителствени организации и общини), но не бива да се пренебрегва 
фактът, че резултатите отчитат преди всичко облагородяване и 
преструктуриране на институциите, а не реална реинтеграция на хората с 

                                                
3 Национален план за борба с бедността и социалната изолация, СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ; Оперативна цел  4.3.2. – Разработване и 
прилагане на мерки и механизми за социална интеграция на рискови групи; точка „а” – Осигуряване на 
достъпна  среда за хората с увреждания. 
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увреждания в тяхната естествена среда, в която те трябва да намерят нужната 
им подкрепа, т.е. където трябва да бъдат концентрирани и усилията за 
деинституционализация.  

● Голяма част от проблемите, свързани с образованието на децата с увреждания 
в общообразователните училища, продължават да остават нерешени. Въпреки 
създаването на заложените в доклада 28 ресурсни центъра за образование и 
обучение на деца със специални образователни потребности и наличието на 
Национален план за интегриране на деца със специални образователни 
потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната 
просвета (2004–2007), значителен процент от масовите училища в България не 
са готови да отговорят адекватно на потребностите на учениците с увреждания. 
Основните проблеми тук са свързани с липсата на достъпна физическа и 
подходяща информационна среда, недостатъчния брой подготвени ресурсни 
учители, изготвянето на индивидуални програми за децата с увреждания и 
липсата на помощни средства и дидактични материали. В този смисъл се случва 
предимно физическо присъствие на децата с увреждания в училище, а не 
тяхното пълноценно включване в образователния процес.  

● Не на последно място трябва да се обърне внимание на трудовата заетост. 
Освен заложените в Закона за насърчаване на заетостта мерки, насочени към 
стимулиране на работодатели да наемат хора с увреждания, продължава да 
функционира и Националната програма „Заетост и професионално 
обучение на хора с трайни увреждания”.  Като ход в правилната посока може 
да се отчете и стартирането на програмите на Агенцията на хората с 
увреждания, които насърчават осигуряването на трудовата заетост  в няколко 
посоки – стимулиране на работодателите да наемат хора с увреждания в 
обичайна и в специализирана работна среда, както и насърчаване на хората с 
увреждания да стартират и разширяват самостоятелна стопанска дейност. 
Въпреки тези усилия в сферата на заетостта на хората с увреждания 
продължават да се открояват два основни проблема. Първият от тях е свързан с 
времевата ограниченост на различните мерки и програми, които по никакъв 
начин не гарантират дългосрочна заетост – след приключване на определените 
срокове за работодателите по задължителното задържане на работниците с 
увреждания, една значителна част от последните отново се озоват на пазара на 
труда. Вторият, но не и по значимост, проблем, който не намира своето място в 
публичното пространство, е свързан с все още действащата закрила при 
уволнение на трудоустроени лица по чл. 333 от Кодекса на труда. Наличието на 
този „защитен” механизъм продължава да е основна пречка пред голяма част от 
работодателите, които са склонни да наемат хора с увреждания, но предпочитат 
да не си създават излишни неприятности при необходимост от съкращаване на 
персонала. 
В този ред на мисли трябва да се подчертаят няколко важни неща: 

1. Достъпността на средата обхваща както физическия, архитектурния аспект 
на населените места и сградите, така и достъпа до всички публични 
услуги. Честа практика е все още стопаните на сградния фонд да се 
задоволяват с изграждането на рампа до входа (не винаги съобразно 
техническите изисквания за достъпност), което се смята за осигурен достъп. 

2. Деинституционализацията не следва да се приема като извеждане на 
хората с увреждания от големите социални домове, а като възможност за 
избор на човека с увреждане как да живее, какви услуги да ползва, каква 
схема на обслужване да предпочете – лична помощ, която сам да управлява 
чрез наемане на асистенти да правят за него онова, което той/тя не може сам да 
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прави; или социален работник, който „да организира свободното време” на 
човека с увреждане; да получи подкрепа за работа в обща среда или да се 
насочи към специализирано предприятие. За целта е необходимо да се обогати 
спектърът от предлагани схеми на социално обслужване, а не само да се 
разширява „менюто” от социални услуги, като се премине към финансов 
механизъм, при който „парите следват човека”, т.е. финансовите средства за 
обслужване на човека с увреждане следват неговия избор на услуга или 
доставчик.   

3. Образованието трябва да бъде подчинено на логиката за научаване 
(придобиване на умения за общуване, вземане на решения, 
професионална изява и пр.), а не само овладяване на определени 
дисциплини (четене, писане, смятане, история и пр.). Участието, а не само 
физическото присъствие на деца с увреждания  в клас, обогатява и децата без 
увреждания, учи ги на толерантност към различието, на взаимопомощ и 
сътрудничество.  

4. Стимулирането на работодателите да наемат хора с увреждания трябва да 
бъде съчетано с подкрепа и на самото работно място за работника с 
увреждания под формата на достъпен транспорт, асистент, технически помощни 
средства.  Всички останали мерки – като субсидирана заетост, програми и пр., 
водят единствено до временно наемане на хора с увреждания и формално 
оправяне на статистическите данни за нивото на безработица, но в повечето 
случаи не предполагат устойчивост и трайно осигурена заетост. Премахването 
на защитата от уволнение е също един от механизмите, който би насърчил 
работодателите да наемат хора с увреждания. 

Към момента все още не са създадени механизми за мониторинг и контрол върху 
спазването на правата на хората с увреждания въпреки наличието на редица 
документи като План за действие за равни възможности за хората с увреждания, 
План за заетост на хората с увреждания и др. Преобладаващата декларативност и 
общи мерки, записани в цитираните по-горе документи, правят наблюдението и 
оценката им доста трудни, дори невъзможни, а видими постижения от усилията за 
социално включване не се наблюдават.   
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Проблемни точки на социалното включване на ромите:  
здравеопазване, образование, жилищна политика, трудова заетост 

 
Д-р Стефан Панайотов и  
д-р Желязко Манолов,  
фондация ”Здравето на ромите” 

 
През годините на демократичния преход, удължили се вече на 18, една от 

общностите, които остават твърде неадаптивни към новите обществено-
икономически реалности за България, се оказва ромската група. Най-общият 
резултат от това са огромни загуби за развитието на общността, както и за 
развитието на цялата страна. Това ни най-малко не е случайно, като се вземе 
предвид общият брой на ромите в страната – според НСИ  (2001) – 370 000 роми 
(като други 350 000 са със сходни с тях социално-културни характеристики, но се 
самоопределят като турци или българи), а според НПО – приблизително 1 милион. И 
ако трябва да се обобщят проблемите на тази група – нещо, което сполучливо бе 
направено в рамките на дейността на работните групи по изготвяне на приоритетите 
на Декадата на ромското включване – 2005–2015 г., то класификацията на 
проблемите би откроила ясно четири основни групи: здравеопазване, образование, 
жилищна политика и трудова заетост.  
 

Здравеопазване 
В рамките на тази група са идентифицирани следните проблеми и негативни 

тенденции: 
• По-къса средна продължителност на живота (с повече от 10 години по-ниска в 
сравнение със средната за страната) и по-висока обща и детска смъртност 
(9.9 на 1000 при българите и 28 на 1000 при лицата от ромски произход. 

• По-нисък дял на възрастни хора (над 60 години) – около 4 пъти по-нисък при 
ромите отколкото при българите.  

• Висок дял на домакинствата с хронично болен (68 % при ромите), масова 
липса на стоматологична помощ (55 %) и висок процент на здравно 
неосигурените лица (46 %).   

В резултат от специфичното разделение на пазара на труда  лицата от ромски 
произход сравнително по-често страдат от заболявания на дихателната система и 
на опорно-двигателния апарат. Успоредно с това  в ромската общност туберкулозата 
придобива по-високи от средните за страната стойности на разпространение. 
Поради неизградената или лоша инфраструктура в селищата и махалите им лицата 
от ромски произход по-често боледуват от вирусен хепатит, стомашно-чревни 
заболявания, паразитози. При около 5 % от ромските деца не са провеждани 
никакви имунизации, а при около 15 % не са проведени всички, които се изискват по 
Националния имунизационен календар. Характерен проблем за лицата от някои 
ендогамни ромски субгрупи са наследствените заболявания. Така сред 
калдерашките и копанарските фамилии има голямо натрупване на различни 
невропатии, наследствен ангиоедем, галактокиназен дефицит, сред тракийските 
калайджии – на епилепсия, а сред „милета” – на различни миопатии. 
Върху здравното състояние на лицата от ромски и турски произход косвено влияние 
оказва по-ниското им образователно равнище. Те по-трудно могат да дадат 
обективна оценка на здравното си състояние и да обяснят от какво страдат. Факт е, 
че около 40 % от ромските деца изобщо не са посещавали училище или не са 
завършили начално образование, други 50 % са само със завършено основно 
образование. По тази причина ромите следят здравето си в далеч по-ниска степен в 
сравнение с другите групи в българското общество. От друга страна, поради лошите 
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санитарно-хигиенни условия в самите ромски квартали, затруднения достъп до 
здравни услуги и липсата на трудова заетост заболяванията при ромите протичат 
по-тежко и с по-сериозни здравни и социални последици. Високата степен на 
бедност сред ромите в страната води до факта, че близо 62 % от тях не са в 
състояние да заплатят медицинските услуги и лекарствата, а около 70 % от тях са 
здравно неосигурени.  
 

Тази твърде песимистична картина намира своето адекватно (но към момента 
основно теоретично) отражение във  важен официален документ, озаглавен  

 
Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към 
етнически малцинства. Приоритетите в нея са дефинирани по следния начин:  
 
�        Редуциране на бедността и безработицата 
�        Повишаване на образователното ниво 
�        Подобряване на жилищните условия 
�        Осигуряване устойчивост на развитието 
�        Планиране на развитието и предоставянето на медицински услуги  
 

Тези приоритети предполагат и определен набор от конкретни стратегически 
цели и направления в работата, като намаляване на детската и майчината 
смъртност,  ограничаване на заболеваемостта от заразни, паразитни болести и 
наследствени заболявания,  подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве, 
осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на лицата в неравностойно 
положение, повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна 
информация, преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми 
на дискриминационни нагласи и разширяване на обхвата на здравноосигурените 
лица в неравностойно положение.  
 
С оглед постигането на тези стратегически цели по отношение подобряването на 

състоянието на здравеопазването при ромите е нужно прилагането на следните 
препоръки:  

 
1. Незабавни законодателни промени по посока на по-малка ограничителност на 
Закона за социално подпомагане и преодоляване на  разминаването между 
здравното и социалното законодателство, в състояние да генерира социално 
напрежение. 

2. Мерки за излизане от порочния кръг на верижни социални феномени – огромна 
безработица – липса на доходи – липса на здравни осигуровки – влошено 
здраве – увеличена болестност и смъртност. 

3. Улеснен (финансов и/или териториален) достъп до здравни грижи за ромите. 
4. Засилена здравно-превантивна дейност. 
5. Участие на ромски лекари в разработването и стимулиране на ромско 
представителство в НЗОК и РЗОК, МЗ и МТСП. 

6. Създаване на асоциации на ромските пациенти по места, които да отстояват 
правата им.  

7. Създаване на единна национална дългосрочна стратегия и програма за 
здравното благополучие на ромските общности.  

8. Създаване на обучителни програми за общопрактикуващи лекари, обслужващи 
предимно ромски пациенти с цел подобряване на качеството и достатъчността на 
здравната  помощ. 

9. Изготвяне на програми за здравна промоция сред ромските квартали. 
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10. Изготвяне на здравна база-данни за ромските общности като начин за 
идентифициране на ясни стратегии за подобряване здравния статус на ромите. 

 
Образование 
Към настоящия момент основните проблеми, свързани с отчайващо ниската 

степен на образование сред ромите, са свързани предимно с фактори като масова 
изолация на ромски деца и ученици в детските градини и училищата в ромските 
квартали и/или в отделни групи и паралелки в смесените детски градини и училища, 
наличие на  голям брой ромски деца без увреждания в помощни училища, 
изключително затруднена адаптация на децата от ромски произход в детската 
градина и началното училище, нередки прояви на дискриминация към тях,  
незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради 
недостатъчно владеене на български език, недостиг на квалифицирани учители, 
познаващи ромската култура и владеещи ромски език, ниска степен на грамотност и 
квалификация на възрастните роми, както и пълна липса на учебници и учебни 
помагала по ромски език. 
 
С цел решаването на тези проблеми бе създадена и приета (2004) Стратегия за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.  
Приоритетите в тази стратегия са:  
 
• Пълноценна интеграция на ромските деца и учениците чрез десегрегация на  

детските градини и училищата в обособените ромски квартали и създаване на 
условия за равен достъп до качествено образование извън тях. 

• Оптимизация на училищната мрежа в общините с малки и разпръснати 
населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за 
гарантиране на качествено образование в тях.  

 
Конкретните препоръки по отношение на тези приоритети са:  

 
1. Премахване на практиката ромски деца да учат в сегрегирани детски градини 

и училища и обучението им в смесени учебни заведения.  
2. Подобряване на материално-техническата база на интегриращите 

(приемните) детски градини и училища и подобряване качеството на обучение 
в тях. 

3. Квалификация и преквалификация на учителски кадри за работа в смесени 
паралелки.  

4. Премахване на практиката деца без увреждания да учат в помощни училища. 
5. Противодействие срещу проявите на дискриминация в детските градини и в 

училищата. 
6. Създаване на нормативна база и образователни условия за качествено 

изучаване на майчин ромски език.  
7. Подготовка на квалифицирани учители по ромски език.  
8. Въвеждане на длъжността „помощник на учителя” в подготвителна група, 

подготвителен клас и първи клас. 
9. Масово ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми. 
10. Създаване и отпечатване на учебни помагала на ромски език. 
 

Жилищна политика 
Всички направени досега регионални изследвания установяват трайна бедност 
сред ромската общност и влошаващи се условия на живот в естествено 
обособилите се ромски квартали. Налице е устойчива тенденция за нарастващо 
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различие между условията на живот в ромските групи и условията, при които 
живее мнозинството от останалото население. Българското общество става 
свидетел на нарастваща социално-икономическа и културна изолация на 
ромските общности, изразена във висока степен на бедност – 71 % от 
анкетираните роми в градските райони и 83 % в селските райони смятат, че са 
бедни или че живеят в мизерия. Социологическите изследвания за 
неравностойното положение на ромите акцентират сериозно върху лошите 
жилищни условия или отсъствието на каквото и да е жилище при ромите и  
липсата на нормални комунално-битови услуги. Проучванията сочат, че около 25 
% от жилищата в ромските квартали са незаконни. Липсват актуални кадастрални 
карти за ромските квартали с точна регистрация на имотите. В много населени 
места няма подробни устройствени планове (ПУП) за ромските квартали, а в 
малкото случаи, когато са изработени, те масово се  нарушават. 
Преобладаващата част от жилищния фонд, обитаван от ромите, са постройки, 
изградени незаконно и с подръчни материали, уличната мрежа и комуналната 
инфраструктура са в лошо състояние и това превръща ромските квартали в гета. 
Пренаселените жилища и общото увеличаване на гъстотата на обитаването 
натоварват обслужващите системи, които и без друго са недостатъчни – 
обслужващи едва 46 % от населението. По степен на инфраструктурна 
обезпеченост ромските квартали могат да бъдат разделени на две групи – такива, 
в които има само електроснабдяване, и други, които имат електроснабдяване и 
водоснабдяване, но нямат канализация.  

 
В този смисъл жилищната политика и подобряването на инфраструктурата на 

компактните ромски квартали са сред най-важните „крайъгълни камъни” на Декадата 
на ромското включване 2005–2015 г. Конкретните мерки, които тази Декада 
предизвика, наложиха бързо разработване и приемане на Национална програма за 
подобряване на жилищните условия на ромите в България за периода 2005–
2015 г. Основната цел на  програмата е да обедини, насочи и координира усилията 
на държавните органи, на органите на местната власт, на гражданските сдружения, 
на ромската общност и на всички заинтересовани институции в страната за 
повишаване на жизнения стандарт и за равноправното интегриране на ромите в 
българското общество. Преките очаквани резултати са изграждането на 
благоустроени квартали в населените места и подобрен жизнен стандарт на ромите 
в страната. Приоритетите, които включва Националната програма, са изготвяне на  
стратегии за местно икономическо развитие на населените места, включително на 
кварталите с преобладаващо ромско население, усъвършенстване на 
законодателството с цел създаване на условия за регулиране и благоустрояване на 
кварталите с преобладаващо ромско население, регулиране на териториите, 
подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура.  
 
Конкретните препоръки по отношение на жилищната политика за ромите са:  
 
1. Изменения в ЗУТ, предоставящи на общините допълнителни правомощия при 
устройството на територии за жилищно строителство.   
2. Възможности към ЗУТ за предоставяне на целеви субсидии на общините  за 
изпълнението на правомощията и ангажиментите им за строителство или 
придобиване на социални наемни жилища.   
3. Възможност към Закона за общинския дълг държавата да бъде гарант за 
общински дългове, направени за изграждането на жилища за социални нужди и 
обновяване на жилищни сгради с преобладаваща общинска собственост. 
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4. Законодателни възможности, поощряващи създаването на жилищни асоциации за 
строителство и управление на социални наемни жилища. 
5. Насърчителни мерки за усъвършенстване на финансово-кредитните механизми и 
инструменти за жилищния сектор. 
6. Мобилизиране на ромските организации, базирани в общността, за участието им в 
осъществяването на адекватна жилищна политика към ромите. 
7. Изграждане на капацитет и развитие на партньорства, в които участват 
организации от общностите, други неправителствени организации, служители на 
общински и държавни органи, представители на частния бизнес.  
8. Отпускане на заеми за развиване на малък бизнес.  
9. Разкриване на центрове за професионална подготовка.  
10. Разработване на система за мониторинг за осъществяване на публичност и 
прозрачност на цялостния процес на програмата.  
 
Трудова заетост 
Декадата на ромското включване 2005–2015 г. и Планът за нейното изпълнение ясно 
дефинират проблемите и по отношение на трудовата заетост на ромите в България. 
Разписаните разнообразни мерки – квалификация и преквалификация, насърчаване 
на предприемачеството, започване на собствен бизнес, стимулиране на земеделски 
кооперации и развиване на традиционни ромски занаяти – обаче и към момента си 
остават по-скоро пожелания, записани на книга, отколкото някакви реални мерки. 
Причините за това са различни, но като цяло се дължат на:  
• Нежелание за промяна на нагласите сред немалка част от компактно живеещите 
роми. 

• Липса на дългосрочни програми за общностно развитие (в това число и на 
трудова заетост). 

• Спекулиране с етническата принадлежност при специализираните обучителни 
курсове. 

• Дискриминационно мислене в процеса на трудово наемане. 
Конкретните препоръки по отношение на политиката за трудова заетост на ромите 
са: 
 
1. Повишаване на конкурентоспособността на ромите на пазара на труда, 
включително в съвременните области на трудова активност. 

2. Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработни роми.  
3. Организиране на обучителни курсове за безработни лица. 
4. Провеждане на курсове за професионално обучение на роми в строителни 
специалности. 

5. Осигуряване на заетост на ромите, търсещи работа. 
6. Реализиране на програми за временна трудова заетост на 
електроразпределителните дружества, в които длъжниците да извършват 
дейности, обвързани с дружествата като: ремонт на производствени сгради, 
изкопни работи и т.н. 

7. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен 
бизнес. 

8. Развиване на традиционни ромски занаяти. 
9. Изграждане на капацитет за насърчаване на трудовата заетост на ромите. 
10. Създаване на регистър за динамично проследяване на обучението и 
професионалния маршрут на преминалите обучение безработни. 
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Състояние на социалното включване в 
страната за периода май-октомври 2007 г. 

 
Без каквото и да е преувеличение може да се каже, че състоянието на 

социалното включване в България за посочения период далеч не отговаря на 
изискванията, поставени от членството на страната в Европейския съюз, нито 
отговаря на приетите държавни документи и стратегии. Като цяло се наблюдава 
показност, кампанийност и политика, целяща единствено отчетността на хартия, а 
не постигането на реални цели и промяна в положението. Ясно е, че са необходими 
незабавни мерки за промяна, базирани на нови политики и най-вече на намирането 
на средства за поемането на конкретна отговорност при прилагането на политиката 
на социално включване. В този смисъл е нужно и далеч по-тясно сътрудничество 
между властите на различно ниво, неправителствените организации, медиите и 
гражданите. Изложените по-долу изводи са резултат от преки наблюдения на екипа 
по проекта, както и от споделени впечатления по време на Националната 
конференция по проблемите на социалното включване, София, 11 ноември 2007 г. 
Поместени са и конкретни препоръки към местната власт и към основните 
представители на целевите групи във всички региони, където бе провеждан 
проектът.  
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БУРГАС 
 

Сегрегация в образованието, недомислия в  
достъпността на средата 

 
Обобщение на  
Митко Доков,  
председател на  
Областен ромски съюз, и  
Колю Тодоров,  
фондация „Достоен живот” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ромите в града, ако изобщо ходят на училище, ходят в сегрегирано училище. Не 
мога да го нарека с друго име, защото за ромския квартал с 8000 жители то е едно и 
децата, които го посещават, са 100 % роми. На брой са 800. Страшна е картината, 
защото в осми клас те не знаят таблицата за умножение. Оттам нататък не могат 
никъде да продължават. А като процентно съотношение – в първи клас, ако в 
паралелката започнат 30 деца, в осми завършват само 8. Това е бомба със 
закъснител. Ромските квартали, гетата, са инкубатор на бедност, престъпност и т.н. 
По отношение на социалното включване говоренето е във форма „трябва”  и „ще”, 
никой не казва „направихме”, „правим”. Това ще ни струва скъпо. Властта отдавна 
абдикира от задълженията си по въпроса. Фактът, че са налице над 40 документа за 
интеграцията на ромите, по никакъв начин не я прави да се случва. Защото 
документите, уви, са само хартия, практиката е празна. Оттам се къса връзката 
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между централна и местна власт. Реално приобщаването трябва да става по места. 
Но не става. Само по време на избори се вика: „Хайде, заедно!” Понякога си мисля 
защо всеки ден няма избори, за да не стихва практическият интерес към ромите.  
 

Това за политиците, сега за медиите. Струва ми се, че в Бургас от началото на 
тази година те силно намалиха контактите с НПО. Готови са да отразяват проблеми, 
но срещу заплащане – за реклама. Иначе казано, такива изяви има, но се случват 
само срещу заплащане. Медиите пишат за ромските социални проблеми само срещу 
заплащане. Просто комерсиализацията тотално ги обзе, няма я гражданската 
позиция.  
 

По отношение на хората с увреждания  и тяхното социално включване: то може 
да стане само на основата на законово уредена нормативна база. Когато един 
нормативен документ, да кажем закон, не е достатъчно подреден, то сигурно е, че и 
практическото му прилагане сериозно ще куца. В Закона за интеграция на хората с 
увреждания е посочено кой и за какво е отговорен, но нищо не е написано за 
контрола по изпълнението на самия закон.  Толкова за нещата на национално ниво. 
Сега за Бургас. Положението е същото. Всеки си прави нещо инцидентно, 
кампанийно, и то без участието на самите хора с увреждания. Примерът, който 
винаги давам, е с рампата на Областната управа – едно страхотно здание с рампа, 
която е толкова мраморна и толкова стръмна, че не можете да си я представите. 
Решиха, че трябва да се промени нещо и сложиха ескалаторче, но вместо 
платформа за инвалидна количка сложиха стол, седалка. Ето за такива безумия се 
случват, някой трябва да отговаря, но кой? Към момента отговор на този въпрос 
няма. 

 
 

 
Препоръки: 
 

1. Залагане на механизми за привличане под конкретна отговорност при 
неизпълнение на  политиките, залегнали в нормативните документи, 
регламентиращи социалното включване на роми и хора с увреждания. 

2. Възстановяване на връзката между централна и местна власт по отношение на 
социалното включване. 

3. Незабавно разбиване на системата със сегрегираните училища. 
4. Конкретни мерки и срокове за създаване на достъпна среда. 
5. Ангажимент на медиите за постоянно отразяване на проблемите на ромите и 
хората с увреждания. 
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ВИДИН 
 

Няма местна политика за социално включване 
 

Обобщено от  
Митко Новков,  
сдружение „Достоен живот” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мога дълго да разказвам за ситуацията по социалното включване в нашия град, 
но ще се спра на няколко основни неща. Разбира се, ще започна с въпроса 
съществува ли и доколко съществува социално включване във Видин? Според мен 
има, но то не е заслуга на администрацията и въобще не е резултат от 
целенасочена държавна или местна политика. Всъщност длъжен съм да отбележа, 
че във Видин такава местна политика няма. Образованието е в основата на всичко, 
и на трудовата реализация, и на израстването на всеки човек като личност, всичко 
това зависи от първите му години в училище. Със съжаление ще кажа нещо, което 
малко хора знаят: във Видин процъфтява помощното училище, факт, който аз лично 
не мога да приема. Разбирате ли какво означава това – в тези времена на 
европейски структури, европейски фондове, социално включване, във Видин да 
процъфтява помощното училище. Там се записват деца със и без увреждания, 
българчета, роми, всякакви, единствено и само за да бъдат попълнени бройките, за 
да може училището да съществува, което е не просто абсурд – това е нечовешко. 
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Говорим за домове и за всякакви други форми на институционално затваряне и 
изключване. Това са процеси, които за жалост набират скорост във Видин, въпреки 
усилията на НПО-тата да се постигне образование в масово училище. Длъжен съм 
да кажа, че има такова, има училище с изградени рампи, с изграден асансьор, 
правят се достъпни тоалетни, но пак казвам, това не е политика на местната и 
централната власт. Говорим за това, че трябва да има помощни услуги в общността, 
когато говорим за личен асистент, за повсеместно изграждане на рампи, на 
светлоотразителни табели, на всякакви неща, които са от полза за хората с 
намалено зрение, за онези, които са на колички, за майките с детските колички. Така 
че това, което вече го има в нашия град, е в резултат на спорадични и епизодични 
общи  усилия на няколко организации. Няма го обаче онова, което познаваме от 
Европа, което видяхме и в Страсбург. А нали и ние вече сме част от Европейския 
съюз и имаме същите права, но и ангажименти, задължения, отговорности по 
отношение на социалното включване. Къде е изпълнението им тогава?! Във Видин 
изобщо го няма. 
 

Решението на проблемите е в местни политики, които да отчитат интересите и 
проблемите на нуждаещите се от социално включване – хората с увреждания и 
ромите. Проблемът е, че политиките трябва да бъдат направени заедно с тези 
общности, а не да бъдат кампанийно спускани отгоре или измисляни от някой без 
познания и идеи, и после да се оказва, че не работят. 
Една такава възможност дава Общественият съвет към Областната администрация 
или общината, в който участват неправителствени организации и хора от 
администрацията, но проблемът е, че той има само консултативни функции и никой 
не се съобразява с него. Той е само параван за това, че нещо се прави, а всъщност 
то не се прави. Ето такава е ситуацията във Видин. 
 
 
Препоръки: 
 

1. Преосмисляне на политиките за помощните училища. 
2. Санкции при злоупотреби и користни решения, свързани с всички аспекти на 
социалното включване. 

3. Реорганизация на структурите в Областния и Общинския съвет, занимаващи 
се със социалното включване. 

4. Преосмисляна на ролята на Обществения съвет. 
5. Въвеждане на механизми за пряка отговорност при изпълнението на 
политиките за социално включване. 
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ДОБРИЧ 
 

Много говорихме, малко свършихме 
 

Обобщено от  
Севдалина Сарандева,  
радио „Добруджа”,  
Красимира Обретенова, 
сдружение „Св. Мина”,  
Светлана Матеева,  
учителка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социалното включване за мен означава едно: да направим живота на хората с 
увреждания по-лесен, да не ги лишаваме от неща, което ние вземаме просто с едно 
протягане на ръката си или чрез стъпка встрани. Но ние това не правим – само си 
говорим в пожелателен тон. С хубави думи. Но кампанийно. Затова и не виждаме 
особени резултати от нашата работа.  
 

Ромското включване, социалното включване – случиха се, ама само по време на 
избори. Но избори всеки ден не може да има. А е напълно възможно да не говорим 
кампанийно, да не мислим само в категорията „отчитане на дейности”. Сега ще ви 
кажа нещо, което за мен бе много интересно. В общинския съвет на Каварна от 17 
гласа – 4 са за ромите.  Значи те са  работили добре не да купуват гласове, а да ги 
изберат в общинския съвет. Очевидно правят нещо за хората от своята община.  
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Казвам се Красимира Обретенова, сдружение „Свети Мина” на семейства с деца с 
увреждания, Добрич. Ще говоря за проблемите на хората с увреждания, тъй като 
съм майка на такова дете. Когато ни сполетя бедата, в продължение на две години 
не исках с никой да говоря, да не ме питат за интеграция, включване, изключване и 
т.н. Животът ми минаваше между клиники и болници. В къщи бе битов ад от липса 
на пари и от болести. В този период се срещнах с много родители със сходна съдба 
и останах с впечатление, че никой няма идея кой трябва да изкара тези родители на 
светло, изобщо кой трябва да носи отговорност за техния примитивен начин на 
живот във всичките му аспекти – битови, образователни, професионални. С 
годините ми се изгради образът за онова, което се случва в  България на 
семействата на децата с увреждания. И то е ужасно. Ще кажа само това, човек с 
власт в прав текст ми каза: „Не ме занимавайте повече с проблемите си, няма да 
стане”. Та ви питам: Каква е тази държава, която ми нарушава правата и ще се 
наложи да ги търся в европейските институции? Защо моето време и енергия трябва 
да отива в борба с институциите? Хората са отзивчиви, разбират ни, огромният ни 
проблем са институциите. Много искам някой тук да ми отговори кой може да накара 
и по какъв начин могат институциите да поемат отговорност? Сега за медиите. 
Винаги, когато в нашето сдружение решим да предприемем нещо, го правим 
възможно най-атрактивно, защото знаем, че по друг начин няма да влезе в 
медийния поток. Всичко зависи от медийната политика, от собственика и от главния 
редактор, отделният журналист е никой.  
 

По отношение на институциите казах, искам да знам как да търся отговорност от 
един кмет, областен управител, министър и т.н. По отношение на достъпността и 
изобщо на ресурса в образователната система за интеграция на децата с 
увреждания, там безотговорността е абсолютно престъпна, казвам ви го съвсем 
откровено.  
 

Казвам се Светлана Матеева и съм от Добрич. Учителка съм и се сблъсквам 
всеки ден с проблемите на децата с увреждания. МОН, както на много места, и тук 
отсъства. И не само на тази среща, а по принцип в нашите проблеми. Държавата 
абдикира и от тази сфера. Липсва ясна политика, няма целенасочена работа с 
учителите, които желаят да се включат в каквато и да била програма. Сега за 
ромските деца – при тях е пълно с проблеми. Тук езиковата бариера е невероятна и 
ако към това добавим даден логопедичен или друг проблем, нещата излизат извън 
контрол. Децата приемат различните, не ги приемаме ние, родителите. Мислим, че 
ще навредим на нашите деца, ако общуват с ромски деца или с деца с увреждания. 
Въпреки всичко, като цяло обществото е толерантно и съпричастно. Медиите обаче 
не играят необходимата роля. Най-отворени за тези проблеми са учителите. 
Властите повтарят само едно – няма пари. Не мисля, че въпросът е само е в парите. 
Мотивацията е съвсем друга. Липсва стратегия, липсва воля, липсва сътрудничество 
между власти, медии, НПО, граждани. Ако това се случи, сигурно ще има шанс за 
социалното включване. Иначе няма да се случи. 
 
Препоръки: 
 

1. Възможности да се търси пряка отговорност от властите за престъпно 
бездействие. 

2. Изработване на ясна стратегия за социално включване на хора с увреждания 
и роми. 

3. Сътрудничество между медии, власти и трети сектор. 



 25 

4. Работа с родителите и обществото за промяна на негативните нагласи и 
стереотипите към хората с увреждания и ромите. 

5. Работа с учителите за по-ефективно социално включване. 
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КЮСТЕНДИЛ 
 

Недостъпност на средата, лоши условия на живот в  
социалните домове, взривоопасна обстановка в 

ромските квартали 
 

Състоянието по въпросите на 
социалното включване на хора с 
увреждания и роми обобщава  
Ваня Цветкова,  
народен представител,  
НДСВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Състоянието на социалното включване на уязвимите групи е тест за 
цивилизоваността на нашето общество. За жалост в нашата община въпреки 
усилията и желанията ни за подобряване на живота им, все още има много какво да 
се иска и да се прави. Първо, в социалните домове откровено трябва да признаем, 
че условията за живот хич не са  лицеприятни. Стига се дотам, че дори от Агенцията 
за социално подпомагане понякога предпочитат да спират достъпа на журналисти до 
някои от домовете, за да не се показва цялата нищета на живота там. Да си 
заравяме главата в пясъка обаче, не помага. Домовете имат сериозни проблеми – с 
отоплението, с издръжката, с какво ли не – и следва да търсим  решение на тези 
проблеми. Не веднъж сме организирали бизнеса да подпомага социалните домове, 
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да става спонсор. Чрез състезанието „Мис Кюстендилска пролет” направихме  
сдружение „Да си помогнем”, заедно с  местната кюстендилска телевизия „Колор”. 
Макар и кампанийно, на няколко пъти успяхме да съберем сериозни средства, за да 
подпомогнем нуждаещи се хора.  За жалост нещата се прекратиха, тъй като медията 
бе купена от нов собственик и той не прояви по-нататъшен интерес по проблема. За 
да разширим обхвата на социалната ни дейност, съвместно със „Съюза на 
инвалидите” решихме да учредим по линия на дружеството „Да си помогнем” 
инициативен съвет. По време на предизборната кампания подписахме споразумение 
с абсолютно всички кандидати за кметове за поемането на конкретни ангажименти в 
социалната област в бъдещия им мандат. Следващата седмица ще обсъдим идеята 
за общински фонд в тази насока. Ще се стремим и да събудим у хората чувството на 
съпричастност към ближния, да ги мотивираме да помагат на хората в нужда. 
 

По отношение на ромите нещата също стоят зле, състоянието в ромските 
квартали наистина е взривоопасно. Там няма канализация, няма вода, условията за 
живот са просто ужасни. Това, което направихме по линия на социално-
инвестиционния фонд, бе проект за минерална баня в ромския квартал. За мен 
хигиената е на първо място във възпитанието на ромите. С удоволствие бих приела 
всякаква законодателна инициатива.  
Много труден е животът на семействата, в които има деца инвалиди – трябва да 
помислим за специална пенсия до израстването на детето на един от родителите, за 
да може той да се грижи подобаващо за своето дете.  
Сложно е и с приемните семейства: осиновяването на такива деца е много труден 
проблем. Нерядко практиката възпрепятства решаването на даден здравословен 
проблем на децата поради трудност да се открият родителите, за да се получи 
съгласието им, да речем за операция.  
 

По отношение на достъпната среда, знаете,  че до съвсем скоро даже в 
парламента нямаше рампа за инвалиди. Така че всички сме длъжни – и народните 
представители, и медиите, и цялото общество сме длъжни на хората с увреждания и 
ромите, за да можем да живеем по-равнопоставено във вече европейска България.  
 
Препоръки: 
 

1. Задълбочаване на сътрудничеството между община, бизнес, медии и трети 
сектор за решаване проблемите на уязвимите групи. 

2. Провеждане на широки кампании за съпричастност и помощ на нуждаещите 
се от социално включване. 

3. Прозрачност за проблемите и широка гласност с цел по-ефективното им 
решаване. 

4. Контрол върху спазване на споразумението между политическите сили за 
надпартийност и неполитизиране на проблемите на социално слабите и 
уязвими групи. 

5. Законодателни инициативи за подобряване на жизнените условия на ромите. 
6. Спешни мерки за създаването на достъпна среда. 
7. Създаване на социален фонд към общината за подпомагане на социалното 
включване. 
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МОНТАНА 
 

Институциите се крият от проблемите, 
като си заравят главата в пясъка за тях 

 
Представено от  
Диана Йорданова,  
в. „Слово” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Впечатлението ми е, че организациите на хората с увреждания са сякаш превити и 
се молят за своите логични, законни, конституционни, трудови и всякакви други 
права. Тези хора не трябва да се молят. Те имат своите права, които държавата 
отказва да им признае, може би не на книга, но на практика. И въобще не ми е 
чудно, че след като нещата по социалното включване на национално ниво не 
вървят, те не се случват и на регионално ниво, а остават  застинали във времето.  

 
Почти година след еврочленството проблемите си остават, всичко продължава 

да върви много мудно. Изумително е обаче и нежеланието на съвременното 
гражданско общество да си извади главата от пясъка. То просто стои и не реагира.  
Ще вложа личен елемент. От 8-годишна загубих зрение с дясното си око и така 
завърших средното си образование. Сама се убедих колко силна е жестокостта на 
физически здравия човек. Това стана причина да завърша дефектология. Доскоро 
работех в ромска етническа среда. И като слушам риториката на публичното 
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говорене, буквално се отвращавам – непрестанно чувам думите „инвалиди” и 
„цигани”. Дъщеря ми е с родово увреждане. Така че от няколко позиции – на родител 
на дете с увреждане, на човек с намалена работоспособност, на специален педагог, 
неформален член на Ромския обществен съвет „Обединение” в Монтана и като 
журналист и човек с гражданска позиция ви казвам: Диалог с хората в нужда няма! 
Докога ще е така? В Агенцията за социално подпомагане, с която имах нелека битка,  
шест месеца криха молбата ми. Това ли е начинът да се решават проблемите? 
Искам да призова местните власти не да чакат, а сами да ни търсят. Докато това не 
се случи, не можем да говорим за реална политика на социалното включване.   
 
Препоръки: 
 

1. Активизиране на организациите на ромите и на хората с увреждания по 
отношение на правата им. 

2. Активизиране на властите на всички нива и преминаването им към режим на 
диалог с хората в нужда. 

3. Преустановяване на обидната риторика по отношение на роми и хора с 
увреждания и за санкции за употребата на думи като „цигани” и „инвалиди”. 

4. Реално събуждане на гражданското общество за проблемите на хората, 
нуждаещи се от социално включване. 
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ПЛОВДИВ 
 

Формалност при социалното включване, 
етнически предразсъдъци към ромите 

 
Обобщение на  
Антония Лазарова, 
университетски 
преподавател 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Истината, която искам да споделя с вас, е, че ако трябва да направя снимка на 
Пловдив, то той уж прилага правилата за социално включване, но само на ужким, не 
и наистина. Факт е, че непрестанно се правят рампи, но истината е, че повечето от 
тях са неизползваеми от хората с двигателни увреждания. В центъра на града по 
рампата, ако съм с токчета, е абсурдно да премина, какво да говорим за хората с 
колички. Така е и пред Пловдивския университет, в който преподавам. Рампа има, 
ъгълът обаче е толкова недопустимо остър, че я прави неизползваема. 
Университетът също така не предлага никакви помощни средства за хората с 
увреждания. За ромите: имам  две студентки от ромски произход, които всички 
стандартно отбягват, тоест с тях се комуникира само формално и не се подържат 
никакви други контакти, защото, цитирам: „Те са циганки”. Това за мен, като 
преподавател, е изключително обидно. Тъжно ми е, че хората, които обучавам, 
бъдещите специалисти висшисти, все още притежават дискриминационни нагласи, а 
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какво остава за другите.  Това е Пловдив,  град с много етноси, с много сблъсък на 
култури, където би следвало да има търпимост и толерантност към различните, 
което обаче за жалост не е така.  
 
Препоръки: 
 

1. Незабавни практически действия по превръщането на средата в достъпна. 
2. Специални решения на местния парламент, отнасящи се до достъпността на 
висшите учебни заведения и целево финансиране за това. 

3. Работа сред ученици и студенти за преодоляване на етническите 
предразсъдъци. 

4. Сериозно отразяване от страна на медиите на проблематиката на социалното 
включване и постоянен натиск върху институциите и властта на всички нива. 
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РУСЕ 
 

Крайно време е да забравим думите „цигани” и „инвалиди” 
 

Обобщение на   
Гергана Илиева,  
главен редактор на  
Дарик радио 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Има ли социално включване в Русе – трудно ми е да кажа „да” или „не”. Това е 
процес, който се развива. Сигурна съм, че е процес, защото преди няколко години, 
когато трябваше да направя репортаж в един от ромските квартали в града, нито 
едно такси не пожела да ме закара дотам. Сега вече тази практика е променена, 
шофьорите са далеч по-спокойни, ще те закарат там. 
Не така добре обаче стои въпросът с говоренето по темата „Социално включване”. 
Почти невъзможно е да бъде преведена на нормален човешки език безглаголната 
риторика на политическите документи и официалните материали, които се приемат 
и се разпространяват по проблематиката.   

 
Отзовават ли се медиите на повика за социално включване? Като цяло не знам, 

за Дарик радио – Русе, твърдо „да”. Там две мои колежки буквално се надпреварват 
за социалния ресор и за това как да отразят по-масирано и по-професионално 
проблемите на хората с увреждания. Но проблемът е, че реалният живот ни 
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сблъсква с далеч по-страшни картини, отколкото медиите могат да пресъздадат, 
особено що се отнася до домовете за деца с увреждания. Истината е далеч по-
страшна от това, което да речем телевизия Би Би Си показа за децата в Могилино4.   
Нещо повече, шаблонът в публичното говорене за социалното включване, за 
достъпността на средата по никакъв начин не може да предаде трагедията на 
хората в инвалидни колички, буквално борещи се с дупките по тротоара, с 
връхлитащите коли на улицата, с липсата на рампи.  Тези, така наречени рампи, 
които очевидно са проектирани от хора, които не само не са се качвали, но и 
очевидно просто през живота си не са виждали инвалидна количка. Всеки мой опит 
да представя пред институциите проблема на хората, чупещи количките поради 
недостъпността на средата, среща един и същ отговор: „Ами хубаво, счупила си 
една количка, ще си купиш нова.” За мен това е абсолютна арогантност. А това ми 
каза кмет. Това показва пълната незаинтересованост на институциите.  
И още нещо, за НПО и отношението им към медиите: мисля, че често не се 
разбират. Неправителствените организации не рядко забравят за медиите, просто 
публикуват новините си на собствената си електронна страници и това е. В Русе има 
вече 7-8 организации на хора с увреждания, дори не мога да ги назова по имена. 
Всяка от тях си има собствен сайт или блог и си публикува там информациите, но 
никой не знае за тях освен ограничен кръг хора, които от уста на уста препредават 
тази информация. Призовавам НПО просто по-често да си говорят с нас, ние имаме 
голямото желание да си сътрудничим.  
 

И две думи за медиите: крайно време е да забравим думите „цигани” и 
„инвалиди”, от нас, от нашия език зависи много как хората, обществото като цяло, 
ще се откликва на проблемите на социалното включване. 
 
 
Препоръки: 
 

1. По-тясно сътрудничество между медии и трети сектор. 
2. Незабавни стъпки за промяна в достъпността на средата. 
3. Експертност, а не кампанийност при търсенето на решенията. 
4. Отговорност от местната власт за липса на адекватни действия по въпроса. 
5. Отговорно отразяване на проблематиката от медиите. 
6. Повече публикации и програми по темата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 Филмът на телевизия Би Би Си предизвика скандал за това при какви ужасни условия са принудени да 
живеят децата в този дом. 
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СЛИВЕН 
 

Кампанията за социално включване донесе на  
хората с двигателни увреждания  

рампа пред Здравната каса 
 

Обобщено от  
Радка Сиренкова,  
Център за  
психологични изследвания,  
и Атанас Митев,  
Сдружение на  
хората с увреждания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ще започна с добрата новина. Здравната каса в града се сдоби с рампа, и то 
благодарение на вашия проект. Осигуриха и две места за паркиране пред 
Окръжната болница. Лошата новина е, че и навсякъде другаде достъп за хората с 
увреждания липсва. Лошо е и това, че все трябва да има я избори, я някаква 
кампания, за да се случи нещо добро.  Затова приветствам всякакви инициативи, 
особено примера на Кюстендил за споразумение за надпартийност в политиката на 
социално включване. Добре би било да търсим сътрудничество с ромите или поне с 
тези, които имат увреждания. Та ние изобщо не ги познаваме. Знаем, че ги има, но 
нямаме връзка с тях.  
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За работата на общинските власти и за медиите какво да кажа – работи се 
основно  кампанийно, по някакъв специален повод. Като изобщо не се покриват 
всички проблеми. Образованието на децата с увреждания е в критично състояние. 
Търсим срещи с представители на МОН, но никога ги няма. Където и да ходим, ги 
няма. Молихме се, писахме писма, никой не ни отговаря вече шест месеца. 
Очевидно ще търсим правата си в Европейския съд в Страсбург. Защото писахме и 
до комисиите в Народното събрание, но и оттам няма отговор. Изводът ми е, че 
интеграция на деца с увреждания, интеграция на ромски деца, които са с толкова 
обучителни проблеми, НЯМА. Затова ще се борим за нея, ще пишем, ще 
протестираме, няма да оставим на мира държава и институции, докато постигнем 
правата си. Друг път очевидно няма! 
 
Препоръки: 
 

1. Създаване на контакти между организациите на хората с увреждания и на 
ромите с цел съвместно лобиране за постигане на правата им. 

2. Мерки за излизане от кампанийността в процеса за социално включване, 
съчетан с непрестанен натиск върху институциите и държавната власт. 

3. Алармиране за проблемите и пред международните организации, в това 
число и пред Европейския съд в Страсбург. 
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СТАРА ЗАГОРА 
 

Нека заедно преодолеем предразсъдъците си 
 

Обобщение на  
Тоня Димитрова,  
сдружение „Ти избираш” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашата основна цел е да покажем на обществото, че децата с увреждания имат 
правото на същото качество на образование като всички други деца. Разбира се, 
стремим се всяка наша инициатива да достигне до максимално широк кръг от хора и 
затова търсим партньорството на медиите. По отношение на тяхната работа в Стара 
Загора кое ни направи впечатление? Може би поради голямото разнообразие от 
медии в Стара Загора и наличието на много кадърни журналисти те се стремят да 
отразяват нещата такива, каквито са. Но има един фактор и той е, че зависи на каква 
възраст е журналистът, без да искам да звуча дискриминиращо, и в зависимост от 
това как е бил възпитаван като дете. Тези фактори ми се струват сериозно 
определящи за самото съдържание на журналистическия материал. Например при 
покана за кръгла маса на тема приобщаващо образование за деца с увреждания 
репортажът за събитието бе поместен в рубриката „Здравна поща”. Има много други 
такива примери, които показват, че за журналистите няма разлика в значенията на 
думите „хора с увреждания” и „инвалиди”. Мисля, че в тази област има още много 
какво да направим, за да покажем на медиите как бихме искали те да отразяват 
социалната проблематика, социалното включване. И ако различни отрицателно 
натоварени думи продължат да си пробиват път в медиите, продължат да се 
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употребяват в обществото, самите ни послания ще остават неразбрани. Ще 
означава, че не сме си изпълнили задачата. Така стоят нещата и с ромите. Докато 
има хора, медии, които продължават с обидните понятия като „цигани”, докато 
обществото не осъзнае предразсъдъците си към тази група и не ги загърби, значи 
няма да имаме истинско социално включване. Надявам се с подобно ново 
отношение да се започне от законодателните институции, от властта на всички нива. 
Тогава ще се създадат и необходимите инструменти не само за съществуването на 
социалното включване на теория, но и за неговото практическо прилагане.  
 
Препоръки: 
 

1. Реални стъпки към утвърждаването на качественото образование за всички 
2. Достъпност на средата 
3. Премахване на „специалните” училища 
4. Работа с медиите за утвърждаване на отговорното говорене 
5. Активно сътрудничество между власти, медии, трети сектор 
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ШУМЕН 
 

Нужна е по-висока гражданска активност 
 

Обобщение на  
д-р Емилия Станчева,  
заместник-кмет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Шумен са изградени  различни начини за комуникация между местната власт, 
НПО и медиите – редовни седмични брифинги, открити заседания на Общинския 
съвет и комисиите към него, срещи на Обществения съвет по социално 
подпомагане, Общинския медиен център – общинска телевизия, самостоятелни 
изяви на НПО, отразени от медии.  
 

В общината има над 8 000 души с различни увреждания, част от които членуват в 
съюзни организации – на хора със зрителни и слухови увреждания, на хора с 
двигателни увреждания и т.н. Активността на организациите нараства паралелно с 
възможностите, които те получиха чрез разкритите три центъра за социална 
рехабилитация и интеграция, както и на други общински социални услуги. Самите 
центрове бяха предоставени за управление на организациите след проведени 
конкурси за социално договаряне. Процесите на споделена отговорност между 
местната власт и организациите на хората с увреждания допринесоха за 
последвалата промяна – хората с увреждания от пасивни бенефициенти на 
социални грижи станаха активни граждани, които вече сами предлагат следващи 
стъпки за подобряване на обществената среда – техни са предложенията за звукови 
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уредби на определени светофари, за ползване от членовете на техни организации 
на различни социални услуги, за разработването на проекти съвместно с общината 
за достъпна среда.  
 

Шумен е община с реално и осезаемо присъствие на представители на 
етническите малцинства, като  ромите са около 6 % от общото население. Ето защо 
решаването на проблемите, свързани с икономическото и образователното 
развитие, здравното обслужване, жилищната и социалната политика, 
инфраструктурата, трудовата заетост, благосъстоянието, достъпа до 
информация, представляват постоянни приоритети в работата на местната власт.  

 
От 2004 г. в общината са назначени 4 щатни служители роми  – двама в 

дирекция “Просвета, култура и младежки дейности” и двама в дирекция “Социална 
политика и здравеопазване”. Личното ми впечатление обаче е, че гражданското 
участие на ромите е по-скоро пасивно. Активността е индивидуална, когато се търси 
решение на личен проблем. Пасивността е изключително висока относно търсене на 
работа и допълнителна квалификация.  
 

Ще си позволя тук да направя някои изводи: 
 
В Република България е налице сериозна законова основа за регламентация на 
диалога между институциите, гражданите и техните сдружения. Законовата рамка 
има  конкретно съдържание, което според икономическия, политическия и социалния 
контекст може да се реформира в една или друга посока. 
Резултатите от различни проучвания показват, че общото ниво на гражданската 
активност у нас не е високо. Изостават точно тези, които имат най-голяма нужда да 
бъдат чути и включени в управлението – по-бедните, по-необразованите, 
живеещите в по-малките населени места, хората с увреждания, етническите 
малцинства.  
За насърчаването на гражданското участие е необходима стимулираща 
обществена среда. Тази среда се обуславя от стабилните и демократични 
институции на властта, медиите, неправителствения сектор. Обществената среда в 
България създава условия за гражданско участие, но те не са достатъчно 
благоприятни, за да виждат гражданите конкретна полза от това.  
 
Препоръки: 
 
1. Усъвършенстване на законодателството, което подкрепя гражданското участие 

– ясни и достъпни процедури и условия за провеждане на местни и национални 
референдуми; въвеждане на механизмите на т.нар. симплификация на законите 
(предварителното им широко обсъждане). 

2. Укрепване на децентрализацията като предпоставка за гражданското участие – 
продължаване на дебата по финансовата и регионална децентрализация. 

3. Стимулиране на прякото гражданско участие  чрез  провеждане на открити 
публични и медийни дискусии между граждани и управляващи по важни въпроси 
на управлението (градоустройствени планове, екологични обекти, достъпна 
среда и др.); усъвършенстване на достъпа до публичната информация. 

4. Стимулиране на политическото участие чрез въвеждане на мажоритарни 
компоненти в избирателната система и усъвършенстване на нейната 
представителност; широки публични дебати по обещаните и изпълнени 
политически програми. 
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5. Укрепване на гражданското образование чрез въвеждането му в учебните 
програми на средните училища; мотивиране на младите хора към активно 
гражданско участие. 

6. Интеграция на уязвимите групи – създаване на възможност за съжителство на 
една територия; интегриращо образование; подкрепа от НПО за решаване на 
различни социални проблеми. 

7. Институционално укрепване на гражданското участие – пълноценно използване 
на омбудсмана; развитие на гражданския потенциал на читалищата и другите 
граждански организации; поддържане на пряк и открит диалог с медиите. 

 
 


