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СТАНОВИЩЕ
На Фондация „Подслон за човечеството“ / Habitat for Humanity Bulgaria
ОТНОСНО: Публикувания за обществени консултации проект на Национална стратегия на
Република България за приобщаване и участие на ромите (2021-2030)
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=5708

Фондация „Подслон за човечеството“ / Habitat for Humanity Bulgaria от стартиране на
своята дейност през 2001г., популяризира идеята за адекватните жилищни условия като
основно човешко право и работи за активизиране съзнанието на обществото и
отговорността на институциите. В този смисъл, коментарите по Национална стратегия на
Република България за приобщаване и участие на ромите (2021-2030), наричана понататък Стратегията, имат за отправна точка премахване на жилищната бедност в
ромските общности.
1. На първо място бихме искали да отбележим, че в целия документ липсват
индикатори за измерване постигането на формулираните цели. В анекс 2
„Портфолио от показатели“ към Съобщението на Комисията до Европейския
Парламент и Съвета от 7 октомври 2020 „Съюз на равенството: Стратегическа
рамка на ЕС за ромите за равенство, включване и участие“, са ясно разписани
няколко типа индикатори за мониторинг на изпълнението – основни индикатори за
резултат, допълнителни индикатори за резултат и индикатори за процеса. Липсата
на измерими индикатори прави документа с пожелателен характер и още от сега
може да се очаква тази стратегия да има „успеха“ на предходната за периода 20122020г.
2. В анекс 1 „Насоки за планиране и прилагане на националните ромски
стратегически рамки“ към същият документ, са заложени редица изисквания за
съдържанието на стратегиите, които не могат да бъдат открити в предложения
вариант на Стратегия. Тук ще се фокусираме само върху жилищните въпроси, които
би трябвало да намерят отражение в стратегията:
a. Определяне как ще се използват средствата на ЕС за приобщаваща
реформа на основните политики (например десегрегация в образованието
или жилищата) и за целенасочени действия;
b. Подкрепа формирането на ориентирани към резултати проекти, насочени
към ключови области на социалните услуги (достъп до жилища, комунални
услуги, основна обществена инфраструктура и услуги и т.н.)
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c. Предотвратяване и борба с антиджипсизма като хоризонтален приоритет
във всички области на секторните политики за да се преодолее сегрегацията
в устройственото планиране; за да се предотвратява принудително
изселване без осигуряване на алтернативно жилище и др.
В Пътната карта на ЕС за „Ромска политика - борба с дискриминацията и социалноикономическото изключване след 2020 г.“ има седем специфични цели - първите
три са хоризонтални цели, докато цели от 4 до 7 са цели на секторната политика.
Специфична цел 7 гласи: Увеличаване на ефективния достъп до адекватни
десегрегирани жилища и базови услуги и оперативна цел 7-а: борба с лишаването
от чиста околната среда и насърчаване на екологичната справедливост. За
постигането на тази цел в Анекс 2 „Портфолио от показатели“, са предложени
редица индикатори, които трябва да намерят своето място в Стратегията с текуща и
целева стойност. Към становището е приложен пълният им набор на английски
език.
Като отчитаме заявеното намерение в стратегията, същата да кореспондира с
Програмата за устойчиво развитие на ООН за периода 2015-2030 г., „Да
преобразим света“ и включените в нея 17 глобални цели за устойчиво развитие,
предлагаме като индикатори за постигане на целите в приоритет Жилищни
условия да бъдат включени индикаторите одобрени от ООН за измерване на
напредъка по Глобална цел за устойчиво развитие 1:
a. 1.4.1 Дял от населението, живеещо в домакинства с достъп до базови
услуги
b. 1.4.2. Дял от цялото пълнолетно население със сигурни права върху земя,
(а) със законно призната документация и (б), които възприемат правото си
на земя като сигурна, по пол и вид на владение
И Глобална цел за устойчиво развитие 11:
c. 11.1.1 Дял от градското население, живеещо в гета, неформални селища
или неадекватно жилище.
В раздел II. АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ И СИТУАЦИЯТА, проблемите с жилищната
бедност в ромските общности са маркирани, без да са посочени техните числови
изражения. Ако за някои от проблемите липсват коректни данни, то в Стратегията
следва да бъдат заложени цели за системното им набавяне от конкретни
институции/източници.
Вече няколко десетилетия държавата и общините допускат изграждането на
незаконни жилища - без собственост върху земята, без устройствено планиране на
териториите на кварталите, без проектна документация и разрешение за
строителство. Това от своя страна води до невъзможност за благоустрояване на
кварталите, осигуряване на транспортен достъп и съответно базови услуги като
водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, улично осветление,

управление на отпадъците и т.н. В резултат, качеството на средата е изключително
лошо, рисковете за здравето на живеещите там постоянно нарастват и
предпоставките за социалното включване и приобщаване на тези групи към
обществото намаляват. От проведено проучване сред общините през 2018г. е
установено, че преобладаващата част от жилищата в т.нар. сегрегирани квартали са
незаконни или с неустановен статут, което означава че по-голямата част от
домакинствата в тези квартали са под реална заплаха от евикция, ако институциите
започнат да прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията. В този
смисъл, към общите цели по приоритет Жилищни условия предлагаме да се
добави още една цел:
a. Провеждане на законодателна реформа, която да даде законен статут на
жилищата, обитавани от домакинства в жилищна нужда, за които това
жилище е единствено. Необходимо е да се предостави възможност за
придобиване на възмездно право на собственост върху земята или
отстъпено право на строеж върху нея, в случаите, когато това е общинска
или държавна собственост. Икономическите ползи за обществото от една
такава мярка ще са изключително големи, не само поради факта, че стотици
хиляди домакинства ще бъдат задължени да внасят данъци и такси в
бюджета, в качеството си на собственици и на извършващи сделки с тези
имоти. Това би дало най-вече сигурност и защита за тези уязвими групи от
обществото, би им дало стимул за подобряване на жилищните условия и
достъп вкл. до банково финансиране, каквото в момента повечето от тях
нямат. Други ползи за обществото са свързани с подобряване качеството на
атмосферния въздух. Известен е факта, че замърсяването на атмосферния
въздух от нерегламентирано изгаряне на гуми, отпадъци от текстил,
пластмаси и др. за битово отопление, най-често е с източник кварталите с
преобладаващо ромско население. В момента общините реализират
проекти за подмяна на горивните инсталации, но с такива мерки могат да
бъдат подпомагани само домакинства в законни жилища. Това отново
показва многостранните ползи за обществото от решаване на проблема с
владеенето на жилищата. Постигането на предложената цел е в пряка
зависимост от разработването на кадастрални карти и устройствени
планове за тези територии, за да бъде възможно оформянето на парцели, с
които да се извършват различни разпореждания.
7. Обща цел 3 „Осигуряване на социални общински жилища за лица в риск от
евикция и за домакинства живеещи под прага на бедност“, би следвало да се
преформулира като отпадне определението „общински“. Практиката в ЕС показва,
че социални жилища могат успешно да се изграждат и стопанисват и от различни
кооперативи, асоциации и НПО, с подкрепата на държавните и местни власти.
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Приложение:
Monitoring framework for an EU Roma Strategic Framework for Equality, Inclusion and Participation:
Objectives and indicators
FRA – European Union Agency for Fundamental Rights
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2020-portfolio_of_indicators_workingpaper_en.pdf
Извадка Стр.31
Specific objective 7: Increase effective equal access to adequate desegregated housing and essential
services33
Indicators for specific objective 7 measure improvements in the availability and quality of housing and
essential services, including the provision of clean tap water, adequate sanitation, waste collection,
electricity, gas, public transport, financial services and digital communications (in line with principle 20
of the European Pillar of Social Rights). The indicators assess the gaps between Roma and non-Roma in
access to housing, especially in areas in which existing Roma settlements cannot be legalised/improved.
For possible measures under this specific objective, see Annex 1 – SO7 Increase
effective access to adequate desegregated housing and essential services.
Headline indicator
15) Share of people living in housing deprivation (in an apartment that is too
dark or has a leaking roof/damp walls and/or floors or no bath/shower or
indoor toilet)
16) Share of people living in household that does not have the minimum
number of rooms, according to the Eurostat definition of overcrowding
17) Share of people living in households without tap water inside the
dwelling (selected countries only)
Outcome indicators
SECONDARY (optional)
Indicator
Share of people living in households that do not have a toilet, shower or
bathroom inside the dwelling
Share of people living in a dwelling with a leaking roof, damp walls, floors or
foundation, or rot in window frames or floor
Share of people living in a household that, in the past 12 months, has been
forced to leave the accommodation or halting site
Share of people who felt discriminated against because of being Roma in the
past 5 years, when looking for housing, 16+
For further development:
• residential segregation;
• indicator(s) reflecting the regional aspects of the situation of Roma;
• access to basic services and infrastructure in the area (healthcare services,
public transport, schools, childcare) because of distance, costs, opening times
and a lack of service;
• share of people living in illegal or unregulated housing stock.

General population

Eurostat [tessi 291]

Eurostat [ilc_lvho05a]
SDG_11_10/
SDG 1, SDG 11
Eurostat
[ilc_mdho05]

General population
Eurostat [ilc_mdho05]
SDG_06_10/SDG 6
Eurostat [SDG_01_60]
SDG 1
N.A.
N.A./potentially FRS
N.A.

Process indicators for specific objective 7: Increase effective equal access to adequate desegregated
housing and essential services

4

Indicator – Dimension A – Institutional set-up
• National Roma strategies or related sets of policy documents explicitly include measures to combat
residential segregation.
• Clear guidelines regarding evictions are in place and are effectively implemented to protect against
irregular evictions.
• Clear guidelines regarding evictions are in place and are effectively implemented to protect
households with children.
• Existing loopholes in housing regulation preventing the legalisation of unregulated housing stock in
Roma neighbourhoods are closed.
• Eligibility and assessment criteria for EU-funded projects implemented for infrastructure
improvement in localities with a high share of Roma population provide additional points for companies
employing – or operated by – Roma.
• A policy is in place to encourage and support community-level self-help local initiatives in the area of
housing.
• An assessment of needs for halting sites and caravan pitches is conducted regularly.
• Mechanisms are in place to ensure that the right to safe water and sanitation is effectively enjoyed by
Roma.
Indicator – Dimension B – Particular measures and actions
• Explicit safeguards and criteria for the inclusiveness of mainstream housing services and programmes
are reflected in national Roma strategies.
• Targeted measures are in place to provide support to socially deprived areas, with a view to reducing
segregation.
• Targeted measures with secured financial resources are in place to improve public infrastructure for
disadvantaged settlements in regard to roads, water, sanitation, access to public services and sewage
facilities.
• A ‘housing first’ programme is in place.
• Targeted training for staff in housing services and municipal offices is provided to tackle
discrimination and antigypsyism in the area of housing.
• Mapping and monitoring disadvantaged settlements and camps are conducted on a regular basis.
• Monitoring on housing aspects (the number of local housing needs assessments) is conducted on a
regular basis.
Indicator – Dimension C – Quality of decision-making processes
• Measures are in place to ensure participation of Roma in developing policy responses in the area of
housing.
• The specific measures to address challenges in the area of housing are developed in partnership with
Roma CSOs.
• Interventions in the area of housing targeting Roma (in particular desegregation) are developed and
implemented with the participation of Roma community organisations.
• Roma CSOs participate in the monitoring committees of the respective EU funds operational
programmes under which the specific measures to improve the housing situation, and in particular
ensure desegregation, are being implemented.
• Roma CSOs participate in the monitoring of the results of the measures implemented in the area of
housing and, in particular, desegregation.
• Government institutions and administration (central and local) use, in their decision-making process
in the area of housing, inputs from Roma civil society and in particular the networks of Roma health and
education mediators.
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