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„Проект на Националната стратегия на Република България за

приобщаване и участие на ромите 2021-2030
Уважаеми Г-н Дончев,
Ние от Фондация „Национален съвет на ромите в България“, с председател Петко
Асенов, следим и участваме активно в живота на ромите и приобщаването им в
България и ЕС. В тази връзка Ви представяме Програма и мерки приети на две
национални конференции "Перспективи на младите роми в България" през месец декември
2018 г. и през месец декември 2019 г.

Във връзка Проект за „Национална стратегия на Република България за
приобщаване и участие на ромите 2021-2030“ представяме на Вашето внимание
предложения, които считаме че са отлична основа за създаване на Националната
стратегия за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 година. Във връзка с големия
обем, който не позволява да бъде качен в портал www.strategy.bg същото изпращаме по
електронен път в срок електронно деловодство на Министрски съвет.
Моля с настоящото предложение, което депозираме в деловодството на
Министерски съвет да бъдат включени председателят в мое лице – Петко Асенов и
представители експерти като постоянни експерти към работните групи, които ще се
организират при изработване на Национална стратегия за приобщаване и участие на
ромите 2021 – 2030 г
08.01.2021
Гр.София
С уважение:
Петко Асенов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Фондация Национален съвет на ромите в България програми и мерки приети на две
национални конференции "Перспективи на младите роми в България" през месец декември
2018 г. и през месец декември 2019 г. Конференциите се проведоха в гр. София, в Националния
съвет на Български червен кръст.
В конференциите участваха представители на ромски неправителствени организации и
държавни институции: Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и
социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, Главна дирекция на
националната полиция, Държавна агенция „Национална сигурност” /ДАНС/, Агенция по
заетостта, Агенция за социално подпомагане, Областни дирекции на МВР, Български държавни
железници, Национална компания „Железопътна инфраструктура,Ромски образователен фонд,
Български Червен кръст, Ромските общности, Омбудсман на Република България, Съюз на
архитектите в България, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” МВР, Столична община, Национално сдружение на общините, неправителствени,
професионални, религиозни, образователни и медицински общности и организации. . Във
връзка с осигуряване правото на живот, свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и
търпимост за всички граждани на страната, участниците в конференциите отбелязаха
проблемите на ромите и набелязаха мерки и програми за реална интеграция на ромите в
България, с предложение да се включат в съответна стратегия, с цел приемане от Министерски
съвет и подкрепа от структурите на Европейския съюз.

НАПРАВЛЕНИЕ - СИГУРНОСТ КОНСУЛТАТИВНИ РОМСКИ СЪВЕТИ ПО
СИГУРНОСТТА
1.Убедени в необходимостта от по нататъшно хармонизиране на българското общество,
утвърждаване на общочовешките, европейски и национални ценности и разтревожени от
опасността от проникване на радикални идеи в българското общество в частност и сред
ромските общности, участниците се обявявиха в подкрепа на усилията на българското
правителство в тази посока.
1.1. Определяне от Световната ромска организация на ромски комисари по села,
общини и градове, които да представляват ромите пред държавните институции във връзка с
тяхната интеграция. Ще работят с МВР по програми за намаляване трафика на деца и жени,
предотвратяване на телефонни измами и др., ще работят с кметовете, прокуратурата, РЗИ,
ДАНС, затворите, ЧЕЗ, EVN, България, „Енерго-про мрежи" АД , ВиК оператори, БДЖ,
НКЖИ, летища, пристанища, центровете за Бърза помощ и други организации.
1.2. Ще се работи по програма за намаляване на набезите по селата, ще помагат с екипи
за спазването на общинските наредби за спазване и опазване на обществения ред. Свиренето на
музикални инструменти и пеенето по сватби кръщенета и други увеселения да става само в
определените часове от 08.00 - 14.00 и от 16.00 - 22.00 часа съгласно наредбите.
1.3. В последните години се констатират опити за навлизане на радикални ислямски
движения и сред ромските общности. В същото време сме свидетели на събития в други
европейски страни, които станаха обект на терористични нападения извършени от граждани на

тези държави, родени и израствали в тях. В тази връзка ние изразяваме опасенията си от
проникването на ислямски радикализъм, както и силна тревога за евентуално разпространение
на идеи на ислямския екстремизъм в нашето общество и в частност в ромските общности и го
оценяваме като деконструктивно и много опасно. Изразяваме идеята за необходимост от
създаване на постоянно действащи центрове и Консултативни ромски съвети по сигурността за
превенция и мониторинг срещу радикализацията и разпространението на ислямски
екстремистки идеи като част от общите системни усилия на държавата и обществото ни.
Убедени сме, че с тази и други подобни инициативи не само споделяме тревогите на
гражданите, дейността на институциите, но и постоянните усилия в частност и на
вероизповеданията за минимизиране на заплахи за обществото от радикални идеи и от
ислямския екстремизъм и тероризъм, който за нас е цивилизационно престъпление.
1.4. Предложение за набелязване на конкретни мерки за превенция на радикализацията
в населените места, намиращи се в рисковите райони на националната критична
инфраструктура / ромските махали и квартали/.
1.5. Изграждане на култура на сигурност с личната съпричастност на ромите при
предотвратяване на посегателства, набези, хвърляне на камъни по ж.п. влакове, опасни детски
игри, правене на опасни „селфита”, употреба и разпространение на наркотици, и др.
1.6. Създаване на звена за управление на кризи в ромските махали, осигуряващи
отношения на взаимопомощ.
1.7. Ограничаване действието на рисковите фактори за превенция и противодействие на
посегателствата и опазването държавната, общинската и частната собственост в обектите на
националната критична инфраструктура и ж.п. транспорта.
1.8. Предприемане на превантивни мерки за сигурност и безопасност по опазване
живота и здравето на децата и гражданите в района на железопътната инфраструктура,
намиращи се в районите с ромско население.
НАПРАВЛЕНИЕ - ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА РОМСКИТЕ КВАРТАЛИ
ТЕЗИСИ НА ПРИМЕРЕН ПЛАН-СЦЕНАРИЙ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА
СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА „ЗАКОННИ И НЕЗАКОННИ КЪЩИ И ПОСТРОЙКИ” ПРИ
БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КРИЗИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИ ЦЕНТРОВЕ, ХАРМОНИЗИРАНО РЕШАВАНЕ В ЧАСТНОСТ НА
РОМСКИЯ ВЪПРОС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СРЕДАТА НА ОБИТАВАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА НОВ ДОМ” СЪВМЕСТНО С ОСТАНАЛИТЕ
ЕТНОСИ
2. Цел на проекта „ЗАЕДНО ЗА НОВ ДОМ“: Да се създадат условия за социализация и
интеграция на ромите в Р. България с участие на ромската общност и с останалите етноси в
нужда в Р. България, за решаване на битовите и културни въпроси, чрез осигуряване на
социални жилища и свързаните с тяхната реализация трудова заетост, обучение и превенция на
престъпността.
2.1. Средства за постигане на основната цел.
2.2. Мерки за започване на дейността:
Организиране на обществено обсъждане с представители на ромската общност, чрез
целево организирани комисари и с професионално участие на специалисти по:

- устройствено планиране, проектиране и строителство, вкл. с логистика на браншовите
организации.
- пожарна безопасност,
- представители на експлоатационни дружества,
- представители на службите за превенция на бедствия, аварии и кризи,
- представители по сигурността,
- представители на културната и образователна дейност,
- представители на медицинските среди и Българския червен кръст.
2.3. Примерни въпроси за допитване чрез анкетиране:
- Готовност за закупуване на земя с минимални площи, примерно от 20 до 50 кв. м.
- Готовност за съвместно изграждане на социални жилища с ток, вода, канализация,
топлофикация, телефонизация, газификация, телекомуникации и трудова заетост- в каква
насока, виждания..
- Изисквания, свързани с транспортен достъп, паркиране, търговско и медицинско
обслужване, училище, читалище, църква, спорт, занимания и др.
- Изисквания, свързани с готовност за изграждане на съпътстващи общественообслужващи и културни функции, с включване в инициативи за създаване на нова среда за
обитаване, при спазване на традиции, приемственост и надграждане.
2.3. Дейности по реализация на инициативата „ЗАЕДНО ЗА НОВ ДОМ“:
- Анализ на физическото състояние на териториите и съществуващия сграден фонд,
населени предимно с роми.
- Изработване на Опорен план на ромските поселения с оценка на състоянието, което
включва:
- Изработване на архитектурни планове с включени санитарно-хигиенни изисквания,
норми и пожаробезопасност.
- Изготвяне на конструктивна експертиза, свързана с норми и сигурност на сградния
фонд.
- Изработване на план с устройство на търпимите сгради, с допълнителни мерки за
сгради, подлежащи на укрепване и стабилизиране за търпимост по изискванията на ЗУТ и
саниране на опасните сгради, при съблюдаване на възможностите за нормативен достъп до
всяко жилище и създаване на медицински пунктове, обслужващи и културни обекти.
- Изработване на Устройствени планове за временно настаняване, преди санирането на
опасния сграден фонд.
- Създаване на мерки за функционално съвместяване на бъдещи жилищни и
обслужващи сгради за обитаване, свързано с останалите български етноси .

- Изработване на План-програма за действие с икономически, времеви показатели и
етапност за реализация на проекта „ЗАЕДНО ЗА НОВ ДОМ“.
- Изработване на пилотни проекти с отчитане спецификата на проблемите за отделните
видове общини и поселения.
- Изработване на законодателни промени, свързани с реализация на проекта „ЗАЕДНО
ЗА НОВ ДОМ“.
Важно е да се отбележи следното:
Проектът „ЗАЕДНО ЗА НОВ ДОМ“ не е свързан с безвъзмездно получаване на
жилище, обслужващи и културни площи, а на създаването на условия за участие на всички
заинтересовани страни, включително за експлоатация, свързана с опазване на околната среда,
пожаробезопасност, сигурност и хигиена на обитаването.
2.4. Изразяваме своята готовност, според компетенциите си, да положим заедно усилия
за решаването на проблема на ромите в България и с така наречените ромски „гета-поселения“,
като за целта е необходимо да се започне работа съвместно със Съюза на архитектите в
България по реализация на Проект „ЗАЕДНО ЗА НОВ ДОМ”.
НАПРАВЛЕНИЕ – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
3. Проект „Спешна и неотложна медицинска помощ” в страната и ромските квартали,
включване на всички медицински кадри с ромски произход и такива владеещи ромски език.
Съгласно основните цели и задачи на програмата, изработена за КРСС- т.4, и от т.6 до т.11 и
произтичащите от това задачи по направление „Здравеопазване”, могат да бъдат
предприети следните мероприятия:
3.1. По направление „ Спешна и неотложна медицинска помощ”
3.2.Да се проучат по места и картотекират всички медицински кадри с ромски произход
и такива владеещи цигански език.
3.2.Да се установи контакт със всички медицински сестри, фелдшери и лекари, които
обслужват училища, райони и населени места със значителна населеност с роми .
3.3.Получената информация да се обобщи, анализира и визуализира по региони с цел
набелязване на мероприятия от КРСС и планиране за участие в проекти и целево
финансиране. / след събиране на началната информация, същата е напълно в
компетентността и възможностите за правен и статистически.
3.4. Да се изградят по места центрове за получаване на информация за спешна и
неотложна помощ. За целта се осигуряват на техните членове лимитиране мобилни телефони и
преминават на обучение по програми на КРСС. В тях трябва да постъпва информация за хора
със здравни проблеми, които се нуждаят от бързо решаване. Тези центрове ще комуникират с
държавните структури в сферата на здравеопазването, като определят и правдиво предадат
информацията и опишат здравния проблем.
/ такива центрове могат да се формират от изброените по горе медицински кадривключитлно и лица обучени от БЧК и работещи като санитари в лечебни заведения, срещу
финансови стимули. За отдалечени райони е целесъобразно да се предвидят и лица от ромски
произход, които ще са в помощ при транспортиране, при невъзможност да се осигури

навременен медицински транспорт на нуждаещите се от Бърза помощ. Функцията на
тези лица ще е двойна- транспорт на нуждаещ се или посрещане, упътване с придружаване на
екипите на БМП в населеното място, за съдействието се заплаща по тарифи и с целеви средства
от програми и НПО./
3.5.Изграждането на такава мрежа от центрове за медицинска информация,
подписването на споразумения за взаимодействие със здравни институции по места и
включването им в общи програми ще повиши нивото на комуникация, разбираемост и
ефективното решаване на възникналите проблеми. Ще намали напрежението и конфликтността
при възникнали спорове по определени случаи. Ще подори взаимното разбиране и
установяването на благоприятен климат в решаването на проблемите.
Работно наименование „ Център за медицинска информация и помощ”. ЦМИП.
Чрез ЦМИП може да се провеждат всички кампании и мероприятия по направление
здравеопазване.
- Здравна просвета.
- Обучения по първа помощ и придобиване на практически умения за реакции при
бедствия.
- Обучения за намаляване на напрежението в общността и реакция при кризи от
различно естество.
- Начални познания по хигиена и епидемиология.
- Превенция на наркотиците, като елемент от криминалното поведение и уличната
престъпност.
- Сексуална просвета - пряко свързана с полово предавани заболявания /Трипер, СПИН,
Сифилис и др./ , нежелана бременност, планиране на бременността, сексуални престъпления и
др. Запазване на ценностите - мъж, жена , семейство.
- Картотекиране на желаещите да достигнат до експертна медицинска помощ и
консултация.
- Провеждане на профилактични прегледи от медицински бригади със специалисти по
договор и с финансиране от КРСС.
- Записване на лица и фамилии, нуждаещи се от генетична консултация при проблеми с
наследствени заболявания.
- Подпомагане в здравно отношение на възрастни хора, отглеждащи техни внуци сираци.
- Стимулиране и подпомагане на млади хора, насочили се да изучават медицина,
психология, ветеринарна медицина или да работят в сферата на здравеопазването като
санитари, болногледачи и шофьори на линейки.
- Подпомагане на млади, хора които се нуждаят от психологична помощ, съдействие за
преодоляване на вредни навици и преживян стрес.
3.6. Национална здравна мрежа за на ромската общност” и превръщането и в
многофазов проект. Отчетени са и са предвидени съществуващи структури, организации и

сдружения за включване в обща мащабна програма при взаимодействие с министерства
и правителствени програми и други, като са включени и основните значими вероизповедания Българска Православна църква, Главно Мюфтийство, Католическата църква в Р.България,
Обединените Евангелски църкви и други вероизповедания, налични в многообразния живот на
ромите в България.
При реално и бързо действащо финансиране са налице организационни възможности за
първи резултати още в рамките на 90 дни.
Нашата програми и проекти трябва да се обсъжда и предложи да се добави в
концепцията си за интеграцията на ромите в България, но преди това трябва се представи за
обсъждане в ромските квартали и тогава тя да бъде вкарана официално в дневния ред на
правителството.
НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Откриване на ''Хранителни банки за деца'' по община градове и села. Национална
хранителна банка за деца, ще подпомага нуждаещи се и решава проблема с глада и бедността
сред уязвими групи. Събирането, като дарение на годна за консумация храна от търговски
предприятия, земеделски производители, вериги от магазини и отделни граждани могат да
даряват храни със запазени хранителни качества, за подпомагане на нуждаещи се и решаване
на проблема с глада и бедността. Да се започне реални действия за подкрепа на нуждаещите се
деца и семейства за физическо оцеляване на деца и семейства, живеещи в бедност и
материални лишения. Да се направи спешен план за осигуряване на основна храна и достъп до
храна за най-уязвимите семейства с деца.
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ПОЖЕЛЕЗОПЪТНАТА
КОМПОЗИЦИИ

НА
МРЕЖА

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПО
КОЯТО
ПРЕМИНАВАТ

ПРОЯВИ
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1. Национална Координация между МВР, НПО „НЦРРБ”, „ХОЛДИНГ - БДЖ“-ЕАД,
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, ДП „НКЖИ“ и МОН за
създаване на обща среда за сигурност и безопасност на железопътния транспорт.
2. Обща мисия на всички заинтересувани институции основана на взаимодействието,
превенцията и взаимопомоща между РАБОТНИКА и ГРАЖДАНИНА за изграждане на
КУЛТУРА НА БЕЗОПАСНОСТ с изпълнението на Националния план на ДАЗД.
3. Пътна карта на РИСКОВИТЕ ЗОНИ, РИСКОВИТЕ МЕСТА И РИСКОВИТЕ
ФАКТОРИ в областта на железопътния транспорт.
4. Превенция и предотвратяване на посегателствата и управлението на кризи на всички
реални и потенциални посегателства по железопътната мрежа и влаковете по региони.
"Перспективи на младите роми в България"

РАБОТНА ГРУПА ПРОГРАМИ

1. Петко Асенов Национален съвет на ромите в България
2. Арх. Георги Бакалов Съюз на Архитектите в България
3. Петко Сертов
„Национална сигурност“

бивш

председател

на

Държавна

агенция

4. о.р. полк. Румян Русев, ръководител идеен проект, експерт по
екстремизъм и тероризъм
5. Проф.Сергей Игнатов бивш министър на образованието
6. Ева Марчева председател на Сдружение "Съдебно - счетоводни
експерти на Р. България"
7. Златина Георгиева н-к отдел "Клинични изпитвания и проекти"
УМБАЛ „Александровска”, ръководител проект „ Спешна и неотложна
медицинска помощ” ромски квартали
8. Проф. Дечко Свиленов, богослов, доктор на биологическите науки
9. Акад. проф.Стойчо Симов
10. Проф. Асен Чаушев ректор, президент на Международната VIP
академия по
ресторантьорство ”Интерменю’’
11. Милчо Ламбрев експерт по железниците и бедствие, аварии и
кризи, бивш ген. директор на Националната компания “Железопътна
инфраструктура”
12. Камелия Лозанова бивш изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта
13. Гл. ас. д-р Александър Стайков гл. експерт интеграция

