7200 Razgrad
4”Osam”str.
Bulgaria

Phone/fax: 00359 84 66 10 26
Email: info@integrobg.org
www.integrobg.org

До г-н Томислав Дончев
Заместник-министър председател на Република България
Председател на Консултативния Съвет във връзка с Европейската Зелена Сделка

СТАНОВИЩЕ
КЪМ ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА
БЪЛГАРИЯ

Асоциация Интегро проведе специален семинар и консултира проекта на ПВУ с широк
кръг представители на ромски общности, Местни Активни Групи, общински служители
и местни власти, участващи в Програма РОМАКТ на ЕК и СЕ.
Мненията на участниците в семинара обобщаваме в следното становище:
1. Представеният документ не е разработен като стратегически план с детайлен анализ
на нуждите, трудностите и възможностите, с подробно разписани цели, индикатори,
срокове и повече детайли, които да дават ясна представа какво точно се планира да се
изпълни и как тези дейности ще спомогнат за изпълнение на формулираната главна цел
за преодоляване на негативните социално-икономически последици от пандемията
Ковид 19. Този извод се отнася в много голяма степен за действията в сферата на
социалното включване.
2. Като цяло, в плана изобщо не се говори за територии с по-висока концентрация на
уязвими етнически общности и групи, изпаднали в маргинализация. Представителите на
тези групи и общности не са таргетирани в нито една от предвидените интервенции и
съответно ПВУ няма да допринесе за разрешаване на проблемите и нуждите им, въпреки
че са налични солидни доказателства, които сочат ромите като една от най-засегнатите
групи от пандемията Ковид 19. За времето на извънредното положение и извънредната
ситуация, много роми изпаднаха в хуманитарна криза, защото загубиха всички
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възможности за придобиване на доходи за ежедневното си оцеляване. Хората в тези
групи не са обект на социалното подпомагане и нямат трайна заетост, доходите им много
често са от работа в нерегламентирани дейности като събиране на вторични суровини,
билки и гъби, сезонна работа в селското стопанство или в туризма, от работа на частни
строежи и в частни домове без трудов договор и пр. Пандемичната криза ограничи
драстично достъпа им до тези възможности, като постави под риск физическото им
оцеляване.
3. Ще се допусне несправедливо разпределение на планирания ресурс по отношение на
дейностите за енергийна ефективност. При планираните дейности за енергийна
ефективност е акцентирано на групи и общности с много по-добри социални и
икономически възможности, като са пренебрегнати енергийно-бедните семейства и
домакинства, които са много голяма част от населението в малките населени места и в
селските райони.
Хората от уязвими етнически общности са не само са от групата на енергийно бедните
домакинства, но и често дори нямат достъп до електроенергия, вода, канализация, да не
говорим за газ или централно отопление. За осигуряване на отоплението през зимата в
най-добрия случай те разчитат на изгарянето на дърва, като често ползват и всякакви
отпадъци, които силно замърсяват атмосферния въздух и допринасят за увеличаване на
фините прахови частици. Въпреки това, те не попадат в нито една от предвидените
програми и проекти за енегийна ефективност и декарбонизация.
4. Като цяло, представеният план не е свързан с директните последици от Ковид 19 и не
става много ясно как би допринесъл за посрещането на проблеми, които биха възникнали
при евентуално продължаване на пандимията Ковид 19. Не е много ясно и кой и покакъв начин ще може да се възползва от тези средства, както и възможностите за достъп
на различни заинтересовани страни до средствата.
5. В ПВУ на България силно е подценена възможността за развитие на социална
икономика. Ресурсът, определен за стартиране на нови или развитие на съществуващи
социални предприятия е много малък в сравнение с нуждите от развитие на такъв тип
икономика, особено в по-малките населени места, където социалните услуги и бизнес
инвестициите са силно ограничени, а възможностите за постоянна, качествена заетост са
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нищожни. В такива населени места социалните предприятия могат да създадат устойчива
заетост на обезкуражени, дългосрочно безработни лица, в това число на ромски жени и
младежи, които са сред най-отдалечените от Пазара на труда, а ромските младежи
съставляват значителен дял от младежите, които не са в заетост, образование или
обучение (NEETs).

Семинарът прави следните препоръки към проекта на ПВУ на България:
1. Необходимо е планът да се разработи по-подробно и детайлно като се заложат
конкретни цели и дейности, с които да се постигнат конкретни резултати. Необходимо е
да се направи по-детайлна обосновка на дефинираните цели и мерки, както и е да се
разработи система от ясни и измерими индикатори, които да позволяват точното
отчитане на постигнатите резултати и въздействия от предприетите мерки. В плана
трябва по-конкретно да се определят и евентуалните бенефициенти и ползватели на
ресурсите по различните програми и проекти.
2. В обхвата на лицата и семействата в непривилегировано положение да бъдат включени
и представителите на уязвимите етнически групи, които в много голяма степен са
засегнати от кризата Ковид 19, а в същото време са изключени от предприетите мерки
за смекчаване на последиците от кризата. Необходимо е да се планират конкретни мерки
за разрешаване на проблемите на тези групи, особено в малките населени места, защото
засега те не са включени нито в разработваните оперативни програми, нито в настоящия
план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
3. При планиране на мерките за енергийна ефективност е необходимо да се постави
акцент преди всичко върху сграден фонд на енергийно бедните семейства, като само за
тях публичното финансиране да съставлява 100% от БФП. Едновременно с това да се
предвидят дейности и ресурси за тези семейства за преминаване към по-екологични
източници за отопление.
4. Да се разшири обхватът и отделеният ресурс за социалната икономика, като се планира
отделна финансова линия за стартиране и развитие на социални предприятия, създаващи
устойчива заетост за дългосрочно безработни лица от ромската общност, за ромски жени
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и младежи, особено в природозащитни и екологични сфери, които ще допринесат за
целите на Зелената сделка. Това ще създаде не само устойчива заетост на тези групи, но
също така, ще подобри социалното им приобщаване и участието в икономическия живот
на страната. Да се предвиди допустимост за създаване на предприятия на социалната
икономика от общини и неправителствени организации, представляващи самите уязвими
ромски общности.
5. Да се предвиди специална линия за финансиране на изграждане на водоснабдителна
система в квартали, в които от десетилетия живеят семейства с деца и възрастни хора без
достъп до чиста питейна вода. Това да не е свързано с изискването за брой е.ж., защото
е основно човешко право, както и достъпът до чиста питейна вода е една от целите за
устойчиво развитие.
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