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Този проект е финансиран по програма „Права, равенство 
и гражданство”(2014-2020) на Европейския съюз

Този доклад е финансиран по програма „Права, равенство и 
гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Съдържанието на доклада 
представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят 
отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по 
който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.
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Мерки за гарантиране на училищната подкрепа и правото на образование

Проектът осигурава подкрепа в класната стая и след училище на 
ромските и синтските деца и тийнейджъри, записани в начални и 
прогимназиални училища, както и подкрепа на техните семейства за по-
голямо участие на родителите в образованието на децата им.

Заетост и правна помощ

Процентът на младите роми/синти които не учат, не работят и не се 
обучават (NEETs), все още е изключително висок. В рамките на проекта са 
приложени подходи, насочени към подпомагане на младите хора в 
прехода от училище към заетост, в развитието на умения и подкрепа за 
заетост. Гарантирана е правна помощ за лица със затруднен достъп до 
услуги и получаване на разрешителни за престой.

ПРЕДГОВОР

Настоящите препоръки са разработени в рамките на проекта „Latcho 
Drom: Борба с антициганизма чрез обучение на професионалисти и 
овластяване на ромските общности”, финансиран по програма „Права, 
равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз REC-AG-2018/
REC-RDIS-DIS-AG-2018.

Проектът, чието начало е поставено през август 2019 г., се координира от 
Асоциация „Папа Йоан XXIII“ в партньорство с общината в Римини (Италия) 
и Центъра за изследване на демокрацията (България).  

Latcho Drom цели да допринесе за намаляване на дискриминацията 
срещу ромските и синтските общности, както и да даде възможност за 
пълноценното им социално включване чрез пилотни дейности, насочени 
към тези общности, към работещите в този сектор, населението като цяло 
и местните власти. 

Пилотните дейности се основават на анализ на литературата и 
законодателството на европейско, национално и местно равнище, както и 
на теренни проучвания, проведени чрез фокус групи с участието на 
основните заинтересовани страни - представители на общността на 
ромите и синтите, учители, социални работници, полицейски служители, в 
три италиански области (Римини, Кунео и Торино). 

Пилотната фаза започна през март 2020 г., когато избухна пандемията 
COVID-19, и се очаква да приключи през март 2022 г. Тя се осъществява в 
районите на Римини, Кунео и Торино чрез следните дейности:

Подкрепа за общностите на роми и синти:

Семинари с участието на деца и тийнейджъри

В началните и средните училища на всеки от пилотните райони бяха 
организирани семинари, за да се даде възможност за културен обмен, 
разпространение на знания и повишаване на осведомеността относно 
културата, езика и историята на ромите.

Подкрепа на работещите в сектора:

Обучителни курсове 

Предлагат се два вида обучение: едно обучение, предназначено за 
специалисти в местните органи, като социални работници и общинска 
полиция, на които може да се наложи да се справят с прояви на 
антициганизъм, и друго, за възпитатели и учители, за да ги подпомогне да се 
борят с антициганизма и стереотипите и да улесняват пълното 
приобщаване на ромите и синтите в училищата и образователната среда. 

Проектът включва също така изготвянето и публикуването на пакет от 
обучителни материали, предназначени за професионалисти, които 
ежедневно работят с роми и синти, особено за учители и социални 
работници. Обучителните материали ще бъдат представени по време на 
четири семинара, които ще се проведат в Римини, Торино, Кунео и София 
(България).

Препоръките се основават на опита, натрупан по време на изпълнението 
на проекта, и отразяват постигнатите резултати и направените оценки. Те 
имат за цел да предоставят инструмент на политиците на европейско, 
национално и местно равнище за разработване и прилагане на политики, 
които да улесняват реалното социално включване на ромите и синтите в 
Европа.
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ОБЩ ПРЕГЛЕД И КРИТИЧНИ ТОЧКИ

В Съобщение на Европейската комисия до Европейския парламент и 
Съвета във връзка с Доклад относно оценката на Рамката на ЕС за 
национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г., публикувано 
през 2018 г., се посочва: „Като цяло ефективността в постигането на 
напредък по целите за интегриране на ромите се оценява като 
ограничена, като са установени значителни различия между отделните 
области и държави. Установено бе, че образованието е областта, където 
има най-голям напредък (намаляване на преждевременното напускане на 
училище, подобряване на образованието в ранна детска възраст и 
задължителното образование, но влошаване по отношение на 
сегрегацията). Усещането на ромите за здравословното им състояние се е 
подобрило, но обхватът на медицинското обслужване продължава да бъде 
ограничен. Не се забелязват подобрения в достъпа до заетост, а делът на 
младите роми, които не са заети с образование, работа или обучение 
(NEET), дори се е увеличил. Положението с жилищното настаняване 
продължава да бъде трудно. Наблюдава се известен напредък по 
отношение на общата цел за борба с бедността. Престъпленията от 
омраза и антициганизмът продължават да предизвикват безпокойство, 
въпреки данните за известно намаляване на дискриминацията на ромите 
при достъпа до услуги в някои области.“1

Както ясно се вижда от Препоръка на Съвета на ЕС от 12 март 2021 година 
относно равенството, приобщаването и участието на ромите (2021/C 
93/01) „По време на пандемията от COVID-19 изключените и намиращите 
се в неравностойно положение ромски общности бяха изложени на тежки 
отрицателни здравни и социално-икономически въздействия, които 
заплашват да задълбочат още повече съществуващите неравенства и 
риска от бедност и социално изключване. В настоящата препоръка се 
призовава да се намалят структурните неравенства, пред които са 
изправени ромите, чрез преодоляване, когато е уместно, на ограничения 
достъп на ромите до чиста вода, санитарна инфраструктура и здравни 
услуги, в това число услуги за ваксинация, и липсата на материална база 
и цифрови умения, които биха позволили на ромите активно участие в 
обществото, включително в дистанционни форми на обучение, както и чрез 
премахване на високите нива на икономическа несигурност, 
пренаселените домакинства, сегрегацията на поселенията или лагерите.“2

  1  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018DC0785
 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32021H0319(01)

Десетгодишният план на Европейската комисия (2021-2030 г. ) в подкрепа 
на общностите на ромите и синтите несъмнено е утвърден инструмент за 
развитие на процеса на включване, започнат от държавите членки, както и 
отправна точка за подновяване на действия, които трябва да бъдат 
насърчавани на национално ниво. Планът включва Съобщение на 
Комисията до Европейския парламент и Съвета 620/2020 „Съюз на 
равенство: стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и 
участие на ромите“ и Препоръка на Съвета относно равенството, 
приобщаването и участието на ромите (2021/C 93/01), съдържащи списък с 
мерки, които държавите членки трябва да приложат, за да постигнат 
целите за приобщаване на ромите и синтите в ЕС.

Европейският план се съсредоточава върху седем ключови области: 
равенство, приобщаване, участие, образование, заетост, здравe и 
жилищно настаняване. Във всяка от тези области Комисията предлага 
цели и препоръки към държавите членки, както и показатели, за да 
очертае приоритетите за намеса и инструментите за наблюдение на 
напредъка.

Настоящите препоръки, заедно с краткото представяне на фактическото 
положение, са разработени в полза на ромите и синтите в Италия като 
неразделна част от проекта „Latcho Drom: Борба с антициганизма чрез 
обучение на професионалисти и овластяване на ромските общности”, 
[финансиран по програмата „Права, равенство и 
гражданство“ (2014-2020) на ЕС, координиран от Асоциация „Папа Йоан 
ХХIII“, и изпълняван в партньорство с Общината в Римини (Италия) и 
Центъра за изследване на демокрацията (България), с начало 01.08.2019]. 
Препоръките се представят на вниманието на политиците на европейско, 
национално и местно равнище. Те се отнасят до шест ключови сфери.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018DC0785
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АНТИЦИГАНИЗЪМ

Препоръки

• Препоръчва се да се въведат политики, насочени към борба с 
дискриминацията и антициганизма както на европейско равнище, 
така и в държавите членки. След това тези политики трябва да се 
превърнат в конкретни планове за действие, които да бъдат 
практически приложени на местно равнище, предоставяйки насоки и 
ясни инструменти.

• На всички жертви и потенциални жертви на антициганизъм трябва да 
се предоставят конкретни инструменти за докладване на всяка 
дискриминация, например телефонни номера и местни лица за 
контакт.

• Към групите на ромите и синтите следва да се провежда широка 
информационна кампания относно съществуването на тези 
инструменти и да бъдат запознати с възможността за тяхното 
използване.

• Същевременно плановете за действие следва да включват 
интензивни мерки за повишаване на осведомеността на обществото, 
особено на училищно ниво, с цел борба със стереотипите и 
предразсъдъците, които водят до социално изключване на ромските и 
синтските групи.

Препоръки

• Необходимо е да се одобрят и приложат европейските директиви,
последвани от национални закони, включващи специфични
разпоредби за признаване и защита на малцинствените групи на
ромите и синтите в Европа, както и подходящи действия за
социалното им приобщаване.

• Съществуващото законодателство на Европейския съюз, което
регулира движението и пребиваването на гражданите на ЕС, следва
да включи и специфични разпоредби, приложими по отношение на
ромското и синтското население.

• Важно е също така да се прилагат антидискриминационни
разпоредби, както и да се одобряват мерки, насочени към
предотвратяване и противодействие на дискриминацията,
сегрегацията или всякаква форма на стигматизиране, и които да
предотвратяват отклоняващото се прилагане на действащите
правила в областта на наказателното, гражданското и
административното право или водят до това, дадено лице да се счита
за опасно единствено въз основа на неговата принадлежност към
малцинството на роми или синти.

СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ 

Фактическо положение

Сред широката общественост и в медиите присъствието на групи роми и 
синти често се свързва с въпроса за безопасността, по-конкретно с 
възможните рискове за сигурността на всички, произтичащи от широко 
разпространените нарушения на законността, микропрестъпност или 
незаконно обитаване на жилища. Когато някой се чувства несигурен за 
своя правен статус, гражданство, жилищни условия, достъп до социални 
права и от друга страна, когато е обект на дискриминация, очерняне на 
работното място, маргинализация от страна на публичните органи и 
заклеймяване от страна на средствата за масова информация, за него е 
невъзможно да се чувства достатъчно сигурен за своето бъдеще и това на 
семейството си, поради което е възможно да бъде принуден да прибегне 
до незаконни средства, за да изкарва прехраната си.

Така че дискриминацията срещу членовете на общността на роми и синти 
и тяхното изключване, са пряко свързани. В крайна сметка това води до 
порочен кръг, който трябва да бъде прекъснат.

Фактическо положение

Състоянието на социално изключване и влошаване, в което живеят много 
групи роми и синти през последните няколко десетилетия, доведе до 
изостряне на дискриминацията срещу тези общности, което от своя 
страна води до намаляване на възможностите за социално приобщаване. 
Препоръката на Съвета на ЕС (2021/C 93/01) определя антициганизма 
като „извънредно често срещана форма на расизъм, която се корени в 
начина, по който обществото като цяло възприема и се отнася към хората, 
смятани за „цигани“, вследствие на историческия процес на третирането 
им като различни, който се основава на стереотипи и отрицателни 
нагласи, които понякога може да са неумишлени или несъзнателни“. В нея 
се посочва също, че от 2005 г. насам Европейският парламент използва 
термина „антициганизъм“ в своите доклади и резолюции, разглеждайки го 
като „една от първопричините за тяхното социално изключване и 
прилаганата спрямо тях дискриминация“.
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СТАТУТ „БЕЗ ГРАЖДАНСТВО“ И ПРАВО НА ГРАЖДАНСТВО

Фактическо положение

Асоциацията Папа Йоан XXIII често се сблъсква в работата си със случаи 
на непълнолетни, които не са били регистрирани при раждането си - деца 
на родители със законни разрешения за престой или деца на родители, 
които са били de facto без гражданство.

Най-чести са случаите на такива ситуации сред славянските роми, докато 
сред синти това не изглежда да е така. Разбира се, тази ситуация на 
неравностойно положение и нарушаване на основното право на детето 
може да застраши по-нататъшното му съществуване, като доведе до пълна 
маргинализация от общността, в която живее.

Родителите, които решават да не регистрират децата си при раждането им, 
като по този начин не заявяват официално самоличността им, уж искат да ги 
предпазят от евентуална „намеса“ от страна на социалните служби. 

Италия, от гледна точка на нормативната уредба на определянето на 
правния статус на общностите на ромите, синтите и каминантите, със Закон 
№ 162/2015 от 29 септември 2015 г. ратифицира Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за намаляване на случаите на лица 
без гражданство от 1961 г. Въпреки това липсва систематична и 
последователна рамка и няма ясно определени критерии.

Що се отнася до потвърждаването, по-конкретно определение има само по 
отношение на процедурите в Наредба-закон № 13 от 17 февруари 2017 г., 
преобразувана в Закон № 46 от 13 април 2017 г. Според него 
компетентността на „специализираните служби по въпросите на 
имиграцията, международната закрила и свободното движение на 
гражданите в Европейския съюз“ следва да се разшири и спрямо споровете 
относно потвърждаването на статута на лица без гражданство.

Наредба-закон № 69/2013, впоследствие преобразувана в Закон № 98/2013, 
цели да опрости процедурата за придобиване на гражданство (ако 
кандидатът е на необходимата възраст и не може да представи 
доказателства, че е пребивавал в страната през предходните 18 години, 
поради административни трудности, които очевидно не зависят от него, а 
от небрежността на родителите му или на служителите в съответните 
служби по вписванията).

Препоръки

• Съгласно чл. 7, ал. 1 от Конвенцията за правата на детето „Детето
следва да бъде регистрирано незабавно след раждането му и от
рождение има право на име, правото да придобие гражданство и
доколкото е възможно, правото да познава и да бъде отглеждано от
своите родители“. Във втората алинея се казва: „Държавите – страни по
Конвенцията, осигуряват осъществяването на тези права в съответствие
с националното си законодателство и със задълженията си, поети по
съответните международни документи в тази област, особено когато в
противен случай детето би останало без гражданство“3. Ето защо
държавите се приканват да гарантират, че това право се прилага.
Необходими са процедури за определяне на състоянието на липса на
гражданство и за осигуряване на високо ниво на защита, особено за
децата.

• Ценен източник на информация, когато се търси правилното решение
на въпроси по темата за лицата без гражданство в светлината на
международните принципи, е „Наръчникът за закрила на лицата без
гражданство", одобрен през юни 2014 г. от ВКБООН. Секция 154  от
Наръчника предвижда, че „може да се счита, че е налице закрила в
друга страна само когато лице без гражданство: може да получи
гражданство чрез обикновена, бърза и недискреционна процедура,
която е чиста формалност“.4 Отличен пример в това отношение е
законодателството, одобрено наскоро от Коста Рика по въпроса за
липсата на гражданство.5

• И накрая, препоръката е лицата без гражданство de facto да бъдат
третирани от регулаторна гледна точка, доколкото е възможно, като
лица без гражданство de jure, за да им се даде възможност да
придобият гражданство по закон.

3 https://uni.cf/3MHy4gO

4 https://statelessness.bg/sites/default/files/doc/7_bg.pdf

5 http://www.refworld.org/docid/5714e0f14.html

Въпреки това в Италия ситуацията на фактическа апатридност все още 
изглежда изключително разпространена и посочените мерки са 
недостатъчни, а бюрокрацията често се оказва непреодолимо 
препятствие. През октомври 2015 г. долната камара на италианския 
парламент приема законопроект, чиято цел е да се реформира 
законодателството за гражданството, така че да обхване непълнолетните 
чужденци, които са пристигнали в Италия преди да навършат 12 години и 
които са завършили петгодишно училищнo обучение. За съжаление тази 
реформа все още не е влязла в сила и не е преминала през необходимата 
парламентарна процедура.

https://uni.cf/3MHy4gO
https://statelessness.bg/sites/default/files/doc/7_bg.pdf


ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ И ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗСЕЛВАНЕ

Често се извършват принудителни изселвания, които въпреки че са 
разрешени от местните власти, всъщност могат да нарушат основни 
права на човека. По-конкретно, рискът е свързан с нарушаване на 
основните права на децата, тъй като те се лишават - за част от секундата 
- от вещи, към които са привързани, и от познати пространства, които,
макар и в окаяно състояние, са техен дом. Освен това за много деца
изселването означава, че те спират да ходят на училище. Освен това
изселванията увеличават риска от изостряне на съпротивата и
недоволството на ромските общности по отношение на неромското
население, както и от влошаване на условията на уязвимост на
засегнатите лица.

Препоръки

• Принудителното изселване следва да бъде крайна мярка, прилагана 
от местните органи за преодоляване на проблема с пренаселеността и 
лошото състояние на населените места.

• Местните власти следва да планират и прилагат алтернативни мерки 
за насърчаване на хората да напуснат разрешени неформални селища, 
като създават конкретни възможности за преместване в конвенционални 
жилища или предоставят разрешени и оборудвани микрорайони, където 
ромите и синтите могат да запазят културната си идентичност, като 
същевременно живеят в условия, които са достойни и не са унизителни.

• Тези две алтернативи за уреждане на спорове следва да включват 
пътища за наставничество, предоставени от местните власти чрез 
подходящо обучени културни посредници и в партньорство с местни 
сдружения.

• Когато принудителното изселване все  пак се оказва единствената 
възможност, е необходимо да се избягват нехуманни и унизителни мерки, 
които нарушават основните права на хората, най-вече на децата. Чл. 16 
ал. 1 от Конвенцията за правата на детето гласи че „никое дете не трябва 
да бъде подлагано на произволна или незаконна намеса в неговия 
личен живот, семейство, дом…“.6 Изселването трябва да се предхожда 
действия на културно посредничество, извършвани от подходящо 
обучени специалисти. Тези медиатори биха могли да окажат подкрепа 
на ромските и синтските групи, да им помогнат да разберат какво се 
случва и да помогнат на малолетните да не преживяват момента на 
изселването като нахлуване, което е самоцел, както и да могат да 
разберат по-добре какво се случва. 

•

ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО

 Фактическо положение 

По своята същност ромското семейство се основава на социални 
правила, които са различни от тези на масовите европейски семейства, 
както и на културни принципи и традиции, много далечни от европейските 
модели. При това положение е лесно да се види как в специфични условия 
на бедствие може да се премине границата на зачитане на 
общопризнатите права на децата. За съжаление, в тези ситуации не 
винаги се извършва необходимата работа за намеса и посредничество. 
От опита досега се забелязва, че понякога дискусията се ограничава до 
словесен обмен между доброволците и местните органи. Освен това в 
случаите на непълнолетни лица, които не са официално регистрирани 
като живеещи в Италия или като жители на общината, в която живеят, 
органите не се намесват.

Трудностите възникват, когато важни действия на намеса не могат да бъдат 
осъществени, за съжаление, поради липса на средства: понякога социалните 
разходи се съкращават от местни органи с бюджетни затруднения; в други 
случаи те се дължат на факта, че когато се оказва помощ на дете от ромски 
или синтски произход, тя всъщност се предоставя на цяла общност или поне 
на цялото семейство, което води до трудности при управлението на 
икономическите ресурси. В едно ромско или синтско домакинство често има 
повече от две деца, а освен това помощта може лесно да бъде разширена до 
цялото семейство, а не само до домакинството, тъй като семейните 
взаимоотношения далеч надхвърлят понятието за домакинство, характерно 
за нашата култура. В едно и също жилище и на ограничено пространство 
могат да живеят заедно членове на семейство, които са свързани по различни 
начини.

Фактическо положение

14
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• В случаите, когато най-добрият интерес на детето невинаги е защитен,
намесата на социалните служби чрез дейности за наблюдение и
подкрепа е от съществено значение и следва да бъде осигурена
своевременно.

• Тази намеса може да бъде гарантирана по по-оптимистичен начин
чрез ефективна работа в мрежа между местните органи и сдружения;
поради това е препоръчително всеки местен орган да създаде
постоянен форум с всички местни сдружения, които работят в подкрепа
на ромските и синтските общности, за да се даде възможност за
наблюдение на действията и справяне с всякакви рискови ситуации.

1414
15

6 https://uni.cf/3MHy4gO

https://uni.cf/3MHy4gO
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ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ

Фактическо положение

Наличните официални данни за нивото на образование на ромите и 
синтите са недостатъчни. Независимо от това проучванията на място 
потвърждават, че много голям брой непълнолетни от ромските и синтските 
общности отпадат от училище. Тази ситуация се влоши още повече от 
пандемията COVID-19, която направи невъзможно за много голям брой от 
най-бедните ромски и синтски семейства да гарантират достъпа на 
децата си до образование чрез дистанционно обучение.

Адекватното образование е една от опорните точки за членовете на 
ромските и синтските общности, за да излязат от порочния кръг на 
бедността, социалното и икономическото изключване или несигурността. 
Тъй като училището е основното място за срещи и взаимоотношения на 
децата от ромски или синти произход и техните връстници, трябва да се 
положат всички усилия, за да се осигури достъпът им до образование.

• Във връзка с това се препоръчва да се увеличи намесата на 
културните медиатори, които могат да подпомогнат подхода към 
образованието на ромските и синтските семейства. Препоръчително е 
да се наемат културни медиатори от ромски и синти етнически 
произход, а не други езикови медиатори. Както беше отбелязано, 
училищата често наемат езикови медиатори от държавата по 
произход на ромските или синтските деца, но последните често не 
говорят езика на въпросната държава.

• Препоръчително е да се изготви специален образователен договор 
за децата от ромски и синтски произход, който да бъде споделен с 
техните семейства, за да се гарантира, че последният е оповестен, 
одобрен и подкрепен от тези семейства. Договърт следва да включва 
следното:
1. Утвърждаване на УСТНОТО ОБЩУВАНЕ в училищните програми като 
привилегирована форма на общуване, с оглед на използването на 
колективния разказ и история;
2. Организиране на събития за посрещане, които да не са само през 
първите седмици на учебната година, а по-скоро да се 
характеризират като „класни стаи за посрещане" през цялата учебна 
година;
3. Организиране на езикови семинари, които имат за цел да използват 
устната култура, също и с оглед на „запазването" на езика ROMANES 
като ценен израз на културна идентичност.

• Не на последно място, препоръчва се да се провеждат кампании,
насочени към повишаване на осведомеността и наставничество на
ромските и синтските домакинства, с цел да се даде възможност за
достъп на малолетните и непълнолетните роми и синти до
образователни услуги за деца. По този начин пътеките за
предучилищно образование от своя страна биха се превърнали в
инструменти за улесняване на последващото записване в училище и
за укрепване на връзката между семействата и училищните общности.

• Препоръчва се също така да се изготвят и прилагат протоколи, които
включват подпомагане не само на отделното дете, но и на цялото
семейство, като се вземат предвид специфичните особености на
семейните връзки в ромските и синтските групи.

Препоръки
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В заключение, важно е да се въведат стандарти за социалното 
насърчаване на членовете на общността на ромите и синтите, с които се 
отхвърля всяко действие, водещо до намаляване на отговорността за 
държавата за подкрепа. Те са необходими за прилагането както на 
Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните 
малцинства7, така и на многобройните препоръки на ОССЕ, Съвета на 
Европа и институциите на Европейския съюз, които определят целите и 
инструментите за социалното включване на ромите и синтите в следните 
сектори: помощ за многодетни семейства; достъп до кредит за закупуване 
на жилище, достъп до образование, включително и до по-високи нива; 
достъп до здравни и социални услуги, както и до заетост и професионално 
обучение, насърчаване и използване на културни форми на изразяване.

7 http://bcnl.org/legislation/ramkova-konventsiya-za-zaschita-na-natsionalnite-maltsinstva.html

http://bcnl.org/legislation/ramkova-konventsiya-za-zaschita-na-natsionalnite-maltsinstva.html
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