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ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ  

„ИНДЕКСЪТ НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ ОТ 2015 г.  

И МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ СПОРЕД НЕГО” 

 

Консултативен документ 
 

ОПИСАНИЕ НА ТЕМАТА НА КОНСУЛТАЦИЯТА И ОСНОВНИ ВЪПРОСИ  

В края на 2015 г. приключи Десетилетието на ромското включване 2005 – 2015. 

Един от заключителните документи, свързан с резултатите от Десетилетието беше 

публикувания през м. септември 2015 г. Индекс на ромското включване. Основната цел 

на документа е да представи актуалната ситуация и постигнатите резултати от 

Десетилетието на ромското включване в общо 11 европейски държави, сред които е и 

България и да демонстрира напредъка по определени индикатори като наличие на 

данни, образование, безработица, жилищна осигуреност, здравеопазване и други 

спрямо ромите. 

 
ПРОБЛЕМИТЕ  
1. В България липсва достатъчно информация относно резултатите от 

Десетилетието на ромското включване 2005 – 2015 и наличието на Индекс на ромското 

включване от края на 2015 г. 

2. Най-актуалните данни за България, представени в Индекса са от 2013 и 2014 г., 

а базисните данни с които се прави сравнение за напредъка са предимно от 2005 г. като 

някои от тях относно жилищната осигуреност на ромите са от 2001 година. 

3. По отношение на завършването на основно образование и грамотност, 

разликата между ромите и останалите граждани е останала непроменена през годините 

на Десетилетието. Една четвърт от ромите учат в сегрегирани училища. 

4. Разликата между процента на безработицата при ромите, съотнесен към цялата 

ромска общност и този при останалите граждани се е удвоила. Повече от 40% от 

ромите са безработни, включително много от тях са дългосрочно безработни. 

5. Около половината от ромите живеят в сегрегирани квартали с много повече 

членове на домакинството в една стая в сравнение с останалото населението. 

6. Повече от половината от ромите нямат достъп до здравно осигуряване. 

Детската смъртност при ромите е два пъти по-висока от тази при останалото 

населението и ситуацията не се е променила през Десетилетието на ромското 

включване.  

7. Една трета от ромите живеят в абсолютна бедност. Средният доход на ромите е 

74% по-нисък от този на останалото население и това положение не се е подобрило 

през Десетилетието на ромското включване. 60% от ромите са жертва на 

дискриминация. 

 
ЦЕЛ НА КОНСУЛТАЦИЯТА 
Целта на консултацията да се потърсят отговори на следните въпроси: 

1. Защо в България не се знае или малко се знае за резултатите от Десетилетието 

на ромското включване и за Индекса за ромското включване 2015 г.? 

2. Защо в национален и европейски план липсват достатъчно данни и се налага 

изследванията да се базират на данни от 2001 и 2005 година? 
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3. Какъв е смисълът от Десетилетието на ромското включване след като: 

- положението на българските роми по отношение на завършено основно 

образование и грамотност е останало непроменено; 

- процентът на ромската безработица, съотнесен към общата безработица се е 

удвоил 

- ромите продължават да живеят в сегрегирани квартали и да учат в сегрегирани 

училища 

- детската смъртност при ромите остава непроменена след Десетилетието и е два 

пъти по-висока от тази при останалото населението; 

- средният доход на ромите е 74% по-нисък от този на останалото население и той 

не се е променил след Десетилетието на ромското включване; 

- 60% от ромите са жертва на дискриминация. 

4. Какви са научените уроци от Десетилетието на ромското включване за 

България? 

5. Какво трябва да се направи за да се промени тази негативна картина по 

индикаторите на Десетилетието в бъдеще? 

 

В тази връзка Асоциацията на юристите за развитие на правото в обществен 

интерес, съвместно със Сдружение „Журналисти за прозрачно управление” и 

Професионалното обединение на държавните служители приканват заинтересованите 

лица да участват в настоящата консултация. 

Консултацията ще се проведе по интернет и ще бъде открита за всички 

организации, граждани и заинтересовани страни. 

Всички мнения ще бъдат публикувани на портала www.komentator.bg. 

 
ПЕРИОД НА КОНСУЛТАЦИЯТА 

От 12.01.2016 до 31.01.2016 г. 
Вашите коментари следва да бъдат изпратени по електронна поща на електронния 

адрес, посочен на сайта www.komentator.bg. 

 
ОТНОСИМИ ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ КОНСУЛТАЦИИ: 

1. Индекс на ромското включване 2015, Резюме на български език 

(www.komentator.bg); 

2. Индекс на ромското включване 2015, Пълна версия на английски език 

(http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9810_file1_roma-inclusion-index-2015-s.pdf ); 

3. Проект на План за изпълнение за 2016-2017 г. на Стратегията за намаляване 

дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) 

(http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1930); 

4.  Проект на Решение на МС за приемане на Отчет за 2014 г. и на План за 2015 г. 

за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за 

демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.);   

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1851.  

 

КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА  

Христо Николов – координатор на обществената консултация. 

Ел. адрес: h_nikolov@abv.bg  

Тел.: 02 981 93 16. 
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РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОТГОВОРИ 
Отговорите ще бъдат публикувани на www.komentator.bg.  
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