Становище и коментар върху Националната стратегия на Република България
за приобщаване и участие на ромите
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Общи препоръки
1. Изглежда разумно или срокът за обсъждане и окончателно съставяне на Стратегията
да бъде удължен, или – след премахване на някои основни отбелязани тук
недостатъци – да бъде заложен механизъм и субект на нейното конкретизиране. Това
се налага, защото тематиката е сложна, времето за обсъждане попадна в периода на
различни празници, а в публикувания черновия вариант за обсъждане има не малко
пропуски, за които е нужно време да бъдат осмислени и отстранени.
2. С документа следва за залегне мероприятие (например приемане на План за действие)
и срок, които да конкретизират панирането на политиките с оглед на резултатите от
националното преброяване, провеждано от НСИ през първите месеци на тази година.
Неговите резултати може на наложат съществени промени както в „рамката“ на
ромското включване и участие, така и в конкретните политики. Очакването на тези
резултати вероятно е едно от основанията проектът да бъде именно за „рамкова
стратегия“.
3. Една от поуките от прилагането на предишната стратегия е, че следва да бъдат
преодолени недостатъците на отчетността по изпълнението й. Тази отчетност е
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Автор съм на серия от анализи на социално-икономическата роля на ромите към началото на
Десетилетието на ромското включване (публикувани във в-к Дневник през май 2005 г. и преведени на
чужди езици). В тях е обобщен личният опит от съставянето на схема за стипендии на студенти от
малцинствата в Американския Университет в България (през 1992 г.), съставянето и управлението на
механизми за микрокредитиране на ромски занаяти и предприемачи по време на хиперинфлацията от
1996-1997 година, включително програма за оземляване на ромски домакинства (1997-2000 г.), която
mutatis mutandis функционира и досега. Тези инициативи бяха водени от Института за пазарна
икономика (ИПИ). До края на работата ми в ИПИ през 2007 г. съм един от съставителите на методиките
на анализ на икономическото положение на ромите и на фискалните ефекти от тяхното включване. В поскоро време съм работил по самостоятелна и независима оценка на Стратегията за 2012-2020 г., на
предизвикателствата, породени от пандемията на 2020 г., както и на дългосрочните ползи и разходи за
икономиката от евентуалното решаване на проблемите залегнали в миналата стратегия, Националния
план за възстановяване и в настоящата проекто-стратегия. Това са документи и анализи, които са били
достъпни към 5 декември 2020 г., включително работни варианти на изследвания на БАН, Световната
банка и Институт Отворено общество. (Серия публикации по тези теми в момента е в публикационния
план на сп. Икономически живот.) За да съставя оценката, съм направил преглед на стопанската, здравна
и друга статистика, на всички изследвания и документи по темата и съм интервюирал двадесет експерти
в различни области от значение за решаването на тези проблеми.
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подробна, но не и информативна. Поради липсата на заложен в отчетността механизъм
за оценка на ефективността и ефикасността на начертаните политики и действия по
изпълнението им. Тази поука следва от обзорите на ромското включване, цитирани в
проекта, включително становището на БАН.
4. От казаното следва, че е необходимо и: а) разширяване на кръга на участниците в
обсъждането на стратегията, б) вероятно, учредяване на постоянна работна група по
изпълнението на стратегията, която да включва и неправителствено експерти (подобни
практики са действали и преди) и в) конституиране на група за одит на изпълнението от
независими експерти.

Основания
Съдържанието на документа
Първата половина от проекта за Стратегия (приблизително 14 страници) е посветена на
споменаване на предишни, вече действащи международни документи конвенции, регламенти
и конвенции, директивите на ЕС от 2000 г. (четири страници) и на анализ на „проблемите и
ситуацията“ (около 9 страници).
Смисълът на първата от тези части е да покаже над какво новоразработваната стратегия се
„надгражда“. Тук не е споменат нито един елемент на неблагосклонно отношение към
положението на ромите в България през последните 50 години, макар такова отношение да е
изразявано многократно, включително през 2020 г. Разбираемо е, че, както и в предишната
стратегия, следва да се подчертае международно-правния контекст, както и контекста на
общоевропейските политики. Но общото впечатление от тази част е, че от края на 60-те години
на миналия век, през периода на асоцииране към ЕС до ситуацията с COVID-19 през миналата
година има постоянен процес на приобщаване и защита на правата на ромите.
Контекстът на посочване на външни констатации по осъществяването на този процес
(следващите девет страници) е представен като „изоставане“ на ромите и България от средни
национални или международни показатели като продължителност на живота, образование,
заетост, бедност и др. подобни. Посланието е: има постоянен напредък. Но липсва анализ на
причините.
Такъв често липсва и в цитираните източници.2 За международните сравнения това е
естествено – по-детайлни нива на конкретност биха направили невъзможни самите сравнения.
Българският анализ на причините за съществуващото положение често е политически коректен,
а ако не е такъв – подходът на съставителите е да не го споменават.
Въпреки това някои посочени статистически факти изискват обяснение и анализ.
Например детската смъртност е най-висока в областите с концентрация на ромско население е
два пъти по-голяма от средната за страната и почти четири пъти над тази в София. Много
абстрактно е обсъждането на общата продължителност на живота, докато по косвени
статистически белези е вероятно тя при ромите да е около 20 години по-кратка от средното за
страна. При разглеждането на заетостта (тук е споменато „ниското участие“ в пазара на труда),
равнището на бедност, „системен недостиг на финансови средства за подпомагане“ (с. 13-14 от
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В документа набива на очи някакъв инстинктивен подбор на източниците от България. Ромски
организации почни не се споменават, а Българския Хелзинкски комитет, чиито доклади за
дискриминацията на ромите са международно известни и признати за обективни, сякаш е табу – нищо,
че темата им е основна за проекто-стратегията.
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документа)3 и равнището на образование само при последното има известен опит за
конкретика. На практика в нито една проблемна област няма отговор (в най-добрия случай
опитът за отговор за отговор е половинчат, не стига до основните причини) на въпроса: защо
завареното положение е именно такова.
Останалото съдържание на проекто-стратегията е изложение на онова, което тя следва
постигне за периода до 2020 г.
И тук 4-5 страници са посветени на подхода (визия, ценности, приритети, аспекти и цели). Това,
разбира се, е нормално. На почти половината от изложението по конкретни области
(образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и
антидискриминация) е отново повторение на общи положения.

Липси и недостатъци
1. Изключително странно е в документа на се използват последни статистически данни
(понякога препращането е към резултатите от Преброяването от 2011 година, макар да
има актуална статистика от наблюденията на домакинствата, работната сила и т.н.) или
данни от изследвания на български институти и анализатори, където проблемите са
относително точно дефинирани, качествено и често количествено.
2. На практика липсва икономически и бюджетен анализ. В частност липсва дори опит за
представяне на ползите и разходите от ромското включване. (Макар всички налични
анализи да показват значително превишаване на първите над вторите и да се
асоциират ясно с т.нар. в икономиката „положителни външни въздействия“.)
3. По странен начин пандемията от COVID-19 се споменава само абстрактно, като риск от
влошаване на социално-икономическото положение на ромите, но няма опит за оценка
на риска. Макар да е налице достатъчна статистика – от Агенцията по заетостта, НСИ,
НАП и други източници. Дори според международни (например на Световната банка
или ЕС) оценки на ефектите от външни отрицателни въздействия на пандемията върху
малоимотни слоеве на населението е логично да бъде направен извода, че
a) Крайно бедните (според класическия критерий от 1.9 щатски долара на ден) в
България ще се увеличат два пъти – от около 1% от населението в началото 2020 г.
до 2-2.5% през пролетта на тази година;
b) Това връща страната в положението от 2015 година;
c) „Новите крайно бедни“ (термин на Световната банка) ще са предимно роми и
български турци, като ромите в тази група ще са два пъти повече от турците и 4-5
пъти повече от средния брой за страната.
4. В областта на заетостта не са отчетени известни факти от рода на това, че новите
безработни, в някои области до 80 или 90% са роми (при 35-40 заявен недостиг на
работна сила средно за страната или за съответните области). Вероятно е този проблем
да е тясно свързан с недостатъци на сътрудничеството на Агенцията по заетостта с
деловите среди, с регулирането на минималната работна заплата и пр.
5. В областта на здравеопазването в извънредна епидемиологична обстановка не са
използвани вероятно налични данни за заболеваемостта по етническа принадлежност
или поне по общини; поради много причини този показател може да по-малко рисков,
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Самата тази констатация е странна: бюджетите и статистиката по това перо са ясни и точни, за
последните пет години в тези програми винаги е налице съществен излишък (вероятно поради трудова
миграция, положителен бизнес цикъл и неизпълнение на бюджетите поради липса на гражданска
регистрация на нуждаещите се).
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6.

7.

8.

9.

10.

коректното формулиране на проблемите на проблемите е онова, което трябва да търси
тази стратегия.
Тук липсва каквато и да е идея за решаване на проблема със здравното осигуряване на
ромите: неосигурените при тях са три пъти повече от средното за страната. Проблемът е
свързан и с осигуряването за старини (въпреки че доживяването до пенсионна възраст
е сравнително по-рядко), и с регулирането на пазара на работна сила, минималната
работна заплата и трудовите договори.
В областта на образованието, от края на октомври са налични конкретни анализи данни
и анализът им от Института за изследвания в образованието към МОН. Те дават ясна
представа за дела на непокритите от мероприятията за дистанционно обучение
ученици от малцинствата и за причините това да се случва.
Част от тези причини е в жилищните условия, друга – в образованието на родителите,
трета – в техните доходи. Тук и по всички други конкретни области, не е напълно ясно
по какъв начин ще се осигури системен подход, как решаването на предизвикателство в
образование ще се свърже със състоянието на жилищните условия, макар статистиката
на НСИ за домакинствата с „материални лишения“ да е доста надеждна.
При жилищните условия и дискриминацията няма анализ нищо на данните за
разрушаването на жилища, нито изобщо на правата на собственост на ромите. В
последната област практиката е от 1991 г., със забележителни и общополезни успехи.
Но придобиването на такива права замира след 2008 г. То е един от приоритетите на
предишната стратегия. В този проект темата изобщо не е засегната.
Същото се случва и с проблема за гражданската регистрация на ромите. Той е налице от
2011 г., споменат е в предишната стратегия, а в тази ясно е заложен отказ от неговото
решаване. Става дума за 75-80 хиляди души (по-реалистично е да са 80), които поради
тази проста причина не могат за бъдат част от никаква политика за интеграция или
подпомагане.

Тези липси произтичат от недостатъци на подхода при съставянето на проекта. О тях ще
спомена само някои.
11. В самото начало проекто-стратегията посочва, че тя се опира на определението „ром“,
което известно от статистиката като „онези граждани, които се самоопределят като
роми“. Но това разбиране не отчита:
a) Че самоопределянето може да е следствие на неблагоприятен (или благоприятен)
обществен и правораздавателен климат;
b) Че част от европейските документи (включително тези а човешки ресурси и
социално включване), върху които проектът заявява, че се опира, оперират оценки
на дела на ромите в населението на страната почти два пъти по-високи от броя на
самоидентифициралите се роми пред НСИ и други държавни органи;
c) Самият проект посочва това като проблем – общ (на с. 2) и конкретен, във връзка с
работата на бюрата по заетостта (на с. 13).
12. В този и други правителствени документи се борави доста свободно с термина
„маргинализация“. Например на едно място се казва, че „изключените и
маргинализирани ромски общности са изложени в опасно голяма степен на
отрицателни социално-икономически въздействия последици за здравето“. Подобни
твърдения има на шест места в проекта.
13. Очевидно е, че самият термин може да има и отрицателни социални конотации. Но поважното е, че при социалната изолация и маргинализация има три групи причини:
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a) Те се случват при съзнателен и доброволен избор на отделния човек или семейство
(като само-изолация или само-маргинализация);
b) Или са следствие на непредвидени и не зависещи от никого обстоятелства
(пандемии, природни бедствия и пр.);
c) Или се получават в резултат от външна на отделния човек обществена принуда

Конкретни препоръки за усъвършенстване
Очевидно е например, че в тези различни хипотези за маргинализация може и трябва да има
различена корелация с политики на социално включване. Общата им цел би трябвало да бъде
намаляването действителните случаи от рода „с“, „в“ – като част от съответните политики и
обикновено след настъпването на дадени обстоятелства и „а“ - ако отделните хора решат да
напуснат полето на обществена самомаргинализация.
В тази връзка подходът при съставяне на Стратегия би само спечелил ако бъдат приложени
следните начини на планиране и методология.
1. Новата стратегия трябва да бъде реалистична, обективна и да подрежи на отчетност.
Т.е. трябва да е ясен критерия за преразпределяне на средства, основанията за това
(т.е. известна представа за ползи и разходи) и да е очевидно върху какви данни и с
каква методология се наблюдава ефективността и справедливостта на програмите за
приобщаване.
2. Преброяването през 2021 г. е възможност за подобряване на статистиката и
осигуряване на основите за по-добро вземане на проби, планиране, включително
регистрация, установяване на неразпределени права на собственост и градоустройство.
Раздел „Справедлива България“ на Националния план следва да приема регистрацията
на гражданите от ромски произход и собствеността им като приоритет.
3. Тя е предпоставка за всяка политическа намеса по линия на Стратегията, следва да е
общодостъпна, независимо от наличието на постоянен адрес на местоживеене, тъй
като населеното място (адресът за регистрация) зависи от много индивидуални
фактори.
4. Следва да бъде приложен подходът „правата на собственост на първо място“, за да
бъде постигната устойчивост на резултатите. Този принцип следва да се разбира не
само като притежанието (на нотариален акт), но и като право за използване и
разпореждане. Програмите в тази област от 1991 - 2005 г., публични или частни, бяха и
все още са успешни. Те трябва да бъдат оценени, бюрократичните бариери –
премахнати, да се разшири приложението им и да се включат съвременни технологии
за подаване и регистрация на право на собственост. (Естествено това не е само в
интерес на ромите, а използването на технологии вече е започнало.)
5. Правителствените програми не трябва да пречат или причиняват „ефект на
изтласкването“ (ако употребим микроикономическия термин) на частните инициативи
и програми.
6. Статистиката за проучванията на домакинствата, бедността и явленията и процесите
на благосъстоянието следва да изоставят умишленото неспоменаване и неотчитане на
ромска и друга етническа принадлежност. Липсата на информация и данни прави
интеграционните стратегии трудни за проектиране и често те сами по този начин
поддържат неблагоприятни митове и твърдения за ромите.
7. Модифицирана многоизмерна методология за оценка на бедността (multidimensional
poverty assessment methodology) е подходящ инструмент за планиране на политиките
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8.

9.

10.

11.

12.

за социално включване на ромите и изключени от обществения и стопански живот
групи от населението.
Необходимо е използването на единни и ясни критерии за намеса (подкрепа) чрез
инструментите за развитие на човешките ресурси, финансиране от ЕС и чрез
национални програми: изразената в пари, неформална заетост (и липса на здравно и
пенсионно осигуряване), следва да се основават на оценките на NEETs и статистиката
за материални лишения (при прилагане на образователните програми).
Дизайнът на политическите мерки, приложими за всички граждани, трябва да бъде
допълнен и основан на пропорционалните дялове на съответната уязвима група или
малцинство в съответната цел за премахване на недостатъците - в образованието,
заетостта, бизнес възможностите, бедността и материалното благосъстояние. Напр.
няма смисъл да се разглежда феноменът „не в заетостта, образованието и / или
обучението на лица“, NEETs, като се включат в съответните програми 5-7% от ромите,
ако техният дял в националните NEETs е между 35-40% . Малко вероятно е
неравенството във всички измерения да бъде засегнато, ако програмите са
разработени спрямо съответните дялове на групата в населението на страната.
Трябва да се осигури историческа перспектива на планираните политики. Иначе
казано следва да бъде отчетен социално-политически опит и специално насочените
програми от 1996-1999, 2008-2011 и след Стратегията 2012-2020 година. Последната
следва ясно да бъде оценена. За целта е нужно да се използват и съпоставими
статистически измерители, като критерият за крайна бедност и други.
По отношение на бъдещето, като се вземе предвид прогнозата за населението на
НСИ, ползите и разходите от различните политики, когато те бъдат оценени и
анализирани по отношение на производителността / добавената стойност на човек (в
зависимост от сектора на бенефициентите) и т.н. в средносрочен (три-пет години) и
дългосрочен план (десет и повече години).
Важен фактор, който трябва да се вземе предвид, е продължителността на живота на
бенефициентите - при раждането и ефективната активна възраст. Това би позволило
изчисляване на положителни външни ефекти за икономиката и държавния бюджет.
Бюджетите за социално включване да се третирани като инвестиции и съответните
методи могат лесно да бъдат приложени. Такива изчисления са правени в миналото от
Световната банка, ИПИ и други, те са надеждни и полезни за оценка на разходите и
ползите на ромските програми.

За връзка: krassen.ime@gmail.com
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