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Предговор 

Въз основа на редица източници на данни и информация от целия Европейски 
съюз, отнасящи се до периода 2000—2009 г., настоящият доклад показва ясно, че 
много роми и travellers в ЕС продължават да живеят в условия, които далеч не 
отговарят на минималните стандарти за жилищно настаняване, както и че 
влошените, несигурни и често пъти отличаващи се със сегрегация жилищни 
условия пораждат сериозни проблеми за ромите и travellers в други сфери на 
живота, като образованието, заетостта и здравеопазването. Въпреки че 
Директивата за расовото равенство, приета от Европейския съюз през 2000 г., 
предвижда защита на ромите и travellers срещу дискриминация в областта на 
жилищното настаняване, докладът показва също, че пряката и непряката 
дискриминация срещу тях по отношение на достъпа до жилища остава широко 
разпространена. Все още в редица държави-членки се извършват принудителни 
извеждания на роми и travellers. 

Правото на подходящо жилище е застъпено от много години в международните 
правни инструменти, а през последните години националните правителства във 
все по-голяма степен отчитат необходимостта от предприемане на действия за 
подобряване по-конкретно на жилищните условия на ромите и travellers. Но все 
още държавите-членки и местните органи трябва да направят много за 
осъществяване на ефективни местни инициативи за разчупване на порочния кръг 
на изключването, сегрегацията и лишенията, произтичащи от недостатъчния 
достъп до жилищно настаняване. Наред с това настоящият доклад подчертава 
несъмнената необходимост от инициативи за повишаване на осведомеността сред 
ромите и travellers за техните права в тази област. Необходими са и мерки, които 
могат да се използват за подпомагане на тези групи да се борят срещу 
дискриминацията, с която редовно се сблъскват. Докладът допълва предишни 
дейности на Агенцията, посветени на ромите, засягащи други области на 
социалния живот, включително достъпа до здравеопазване и образование. 

Бих искал да благодаря на Европейския център за правата на ромите и Центъра за 
travellers „Pavee Point“ за изготвения от тях първоначален доклад по този проект, 
както и на служителите на Агенцията за основните права за тяхната упорита 
работа и вложените усилия за публикуване на настоящия доклад. 

 
 
Morten Kjærum 

Директор 
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Резюме  

През декември 2007 г. Европейската комисия възложи на Агенцията на 
Европейския съюз за основните права (FRA) да изготви доклад за жилищните 
условия на ромите и travellers в ЕС. Представените в този доклад данни са 
събрани на цялата територия на Европейския съюз и обхващат периода 2000—
2009 г. 

Съществуват няколко международни правни инструменти, които определят 
обхвата и съдържанието на правото на подходящо жилище. От настоящия доклад 
е видно, че голям брой роми и travellers в ЕС не се ползват с равно третиране в 
това отношение и живеят в неотговарящи на приетите стандарти условия, които 
далеч не съответстват дори на минималните критерии за подходящо жилищно 
настаняване. В някои случаи ромите живеят в неблагоустроени и построени с 
подръчни материали квартали или във временни лагери, често разположени на 
сегрегирани и опасни в екологично отношение терени. Много често ромските 
квартали са с недостатъчен достъп до публични услуги, заетост и училища, и не са 
снабдени в достатъчна степен с комунални услуги, като електричество, вода или 
газ. Много роми и travellers живеят в пренаселени жилища и разполагат със 
значително по-малко жилищна площ на член на домакинството от средните 
национални равнища, като много от тези жилища са в твърде влошено техническо 
състояние. 

Сегрегация  

Усилията, насочени към подобрения в областта на равното третиране и 
насърчаване на социалното включване, трябва да включват активни мерки за 
борба със сегрегацията при жилищното настаняване. Както показват данните, 
отразени в настоящия доклад, сегрегация все още е налице в много държави-
членки на ЕС, като в някои случаи тя е резултат от целенасочена държавна 
политика. Освен това, някои проекти за жилищно настаняване, насочени към 
ромите и travellers, затвърждават или засилват изключването и сегрегацията на 
тези общности. Обикновено сегрегацията ограничава в много голяма степен 
достъпа на много роми и travellers до образование, заетост и здравеопазване. 
Обитаването на сегрегирани или несигурни селища е свързано с недостатъчен или 
непостоянен достъп до училищно образование, с по-ограничени възможности за 
получаване на информация за възможности за работа или за ползване на 
обществен транспорт до работното място, като са налице данни, че адресната 
регистрация в определени ромски квартали е причина заявленията за работа да се 
отхвърлят без разглеждане. Лошите жилищни условия водят до здравословни 
проблеми и по-широко разпространение на болести, а обитаването на сегрегирани 
селища е свързано със затруднен достъп до здравни заведения. Има също така 
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данни, че в резултат на сегрегацията ромите и travellers са по-уязвими за 
насилствени нападения.  

Защита на държането 

Липсата на сигурна защита на държането на жилищата е особено остър проблем 
за общностите на ромите и travellers, обитаващи нерегламентирани селища или 
жилища под наем. Лицата, живеещи в нерегламентирани селища, са особено 
застрашени от принудително извеждане от жилищата им. 

Има примери на масови принудителни извеждания на роми от общински жилища, 
включително извеждания на роми, които плащат редовно наемите си, извеждания 
без предизвестие, извеждания, предприети без действително провеждане на 
консултации със засегнатите общности, и извеждания, съпроводени с полицейско 
насилие и повреждане на лично имущество. В много случаи органите не 
предоставят на засегнатите алтернативни жилища и/или подходящи обезщетения 
за извършени отчуждения. 

Липса на площадки за лагеруване 

В държавите, където живеят значителни общности на travellers, е налице осезаем 
недостиг на подходящи площадки за постоянно и временно лагеруване, въпреки 
че се изпълняват съответни програми. Най-често изтъкваните причини за това са 
затрудненията за намиране на подходящи парцели, както и липса на финансови 
ресурси, но изглежда един от най-съществените елементи е съпротивата на 
местните жители, които не принадлежат към общността на travellers. В допълнение 
към липсата на площадки за лагеруване, в някои държави-членки има и примери 
за нормативни изисквания, които създават конкретни пречки за използването на 
площадки за лагеруване от travellers. 

Поради недостатъчния брой площадки за лагеруване, предоставени от местните и 
държавните органи, и затрудненията, свързани с ползването на официалните 
площадки за лагеруване, голям брой travellers обитават неофициални/незаконни 
площадки, разположени на нерегулирани терени без достъп до основни комунални 
услуги. Като правило към обитаване на нерегламентирани селища, изградени 
върху земя, която не е собственост на съответните лица, или без необходимото 
разрешение за строеж, или към обитаване на изоставени сгради се прибягва като 
последна възможност при липса на каквито и да е други алтернативи за жилищно 
настаняване. 
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Расизъм и дискриминация във връзка с жилищното 
настаняване 

От настоящия доклад е видно, че една от причините за лошите жилищни условия 
на ромите и travellers е расовата дискриминация, която бива както пряка, така и 
непряка. В някои случаи местните органи отказват на представителите на тези 
общности достъп до социални жилища посредством мерки, които са пряко или 
непряко дискриминационни по отношение на ромите и travellers. Има и случаи, в 
които наемодатели отказват да предоставят жилища под наем на роми дори когато 
настаняването е поискано от социалните служби. Има данни и за случаи на 
оказване на натиск от съседи, които не са роми, в резултат на което собствениците 
на жилища отказват да ги предоставят под наем на роми. Също така има случаи 
на организиране от страна на групи граждани кампании в населени места срещу 
ромите и travellers. 

Прилагане на законодателството за защита от 
дискриминация 

С приемането на Директивата за расовото равенство № 2000/43/ЕО1 ЕС 
предостави важен правен инструмент за борба с дискриминацията, основана на 
расов признак или на етнически произход, във връзка с достъпа наред с другото до 
стоки и услуги, включително жилищно настаняване, приложим към 
дискриминацията срещу ромите и travellers. Въпреки това наличните данни, 
получени от различни източници, показват, че броят на жалбите по случаи на 
дискриминация в областта на жилищното настаняване, подадени пред органите по 
въпросите на равенството или службите на омбудсманите е много малък.  

Данните от проведеното през 2008 г. от FRA Проучване на малцинствата и 
дискриминацията в Европейския съюз (EU-MIDIS) хвърлят допълнителна 
светлина в тази област. В седемте държави-членки, където са събрани данни за 
ромите2, едва един от всеки девет (11,5%) роми, които са отговорили, че са били 
подложени на дискриминация по отношение на достъпа до жилищно настаняване 
през последните 12 месеца, е съобщил за такива случаи на компетентните органи. 
По-голямата част от респондентите са били убедени, че няма да постигнат нищо, 
като съобщят за случаите на дискриминация, а 41% са посочили, че не са сигурни 
как могат да съобщят за подобни случаи.  

                                                      
 
1  Директива 2000/43/ЕО на Съвета (29 юни 2000 г.) относно прилагане на принципа на 

равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход. 
2  България, Чешката република, Гърция, Унгария, Румъния, Полша и Словакия. 
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Респондентите са запитани и в каква степен познават законодателството, 
забраняващо дискриминацията, основана на етническия произход, във връзка с 
наемане или закупуване на жилище. Половината от обхванатите в проучването 
респонденти (47%) не са знаели за съществуването на такова законодателство. 
Делът на тези лица е сходен в обхванатите в проучването държави-членки, като 
изключение прави Гърция, където едва 13% от респондентите са запознати със 
съществуването на законодателство срещу дискриминацията, а 85% са заявили 
категорично, че подобно законодателство не съществува. 

Тази липса на осведоменост за правата показва, че посланието за правото на 
лицата да не бъдат дискриминирани не е достигнало до някои от най-уязвимите 
малцинства в Европа. 

Национални политики 

Една от положителните констатации на това проучване е, че по-голямата част от 
държавите-членки са отчели необходимостта от предприемане на специални 
инициативи за включване на ромите по отношение на жилищното настаняване. 
Същевременно, обаче, констатациите от проучването показват, че до момента 
повечето подобни инициативи не са довели до подобряване на жилищното 
положение на ромите и travellers, съответно на изразходените средства и на 
очакванията, които са породили. 

Една от причините за това е, че тези инициативи често не се основават на 
адекватни данни с разбивка по етнически признак, а освен това не са придружени 
с времеви графици или показатели за оценка на изпълнението. Друга причина е 
нежеланието на някои регионални и местни органи, които в много случаи са 
органите, отговорни за местната жилищна политика, да прилагат ефективно 
националната жилищна политика. Много местни и регионални органи във всички 
части на Европа третират ромите и travellers като „нежелани гости“, реакция, която 
е провокирана от преобладаващите нагласи сред части от местните общности. 
Нещо повече, дори когато държавните органи имат правомощия да оказват натиск 
върху местната администрация за прилагане на политики за жилищно настаняване 
на ромите и travellers, данните показват, че те рядко правят това.  

Пътят напред 

Актуалното жилищно положение на ромите и travellers представлява сериозен 
проблем, за решаването на който институциите на ЕС, държавите-членки и 
местните органи трябва да предприемат спешни действия, за да гарантират 
равното третиране и да стимулират социалното включване. Особено в това 
отношение решаващо значение има активното участие на ромите и travellers на 
всички етапи на разработването на жилищната политика — от планирането и 
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прилагането до оценката и прегледа, на общностно, национално, регионално и 
местно равнище.  

Държавите-членки на ЕС трябва да гарантират на ромите и travellers защита на 
държането на жилищата им, достъп до услуги и инфраструктура, подходящи, 
финансово постижими, достъпни и обитаеми жилища, а също и съобразени с 
културните им особености жилища, разположени на подходящи места. Във 
възможно най-кратък срок държавите-членки следва да осигурят достъп до 
питейна вода, електричество, извозване на отпадъците, пътища за достъп на 
обществен транспорт и друга инфраструктура за ромските селища и площадките 
за лагеруване на travellers, които не разполагат с тези необходими елементи. 
Необходимо е да се осъществяват постоянни мерки за наблюдение и повишаване 
на качеството на жилищата на ромите и travellers. 

Държавите-членки следва да утвърждават правото на гражданите на свободен 
избор да водят уседнал или номадски начин на живот. За да се гарантира равно 
третиране, националните, регионалните и местните органи следва да предоставят 
на гражданите всички необходими условия за водене на посочените начини на 
живот съобразно наличните ресурси и нормативната уредба, свързана със 
строителството, планирането и достъпа до частни земи.  

С оглед на слабата осведоменост за законодателството за защита от 
дискриминация, установена в рамките на проведеното от FRA проучване EU-MIDIS 
и проучването Евробарометър на Европейската комисия, държавите-членки и 
специализираните органи, като органите по въпросите на равенството, следва да 
интензифицират своите усилия за повишаване на осведомеността и 
разпространяване на информация относно законодателството за защита от 
дискриминация и правните средства за защита, като насочат тези дейности по-
специално към потенциалните жертви на дискриминация по отношение на достъпа 
до жилищно настаняване. 

Необходимо е да се преодолеят несъответствията между законодателството и 
неговото прилагане на терена. Националните правителства следва да отчетат 
многостранните проблеми, с които се сблъскват местните органи, и да стимулират 
тези органи да прилагат мерки за равно третиране и социално включване. В 
същото време те следва да контролират и санкционират всички преки и непреки 
дискриминационни практики, съществуващи на местно равнище. 
Специализираните органи, например органите по въпросите на равенството, имат 
особено важна роля в усилията на жертвите да се гарантира достъп до механизми 
за подаване на жалби.  

За да бъде една политика ефективна, тя трябва да е информирана: изключително 
важна в това отношение е дейността по текущо събиране на официални, 
приложими и съдържателни данни с разбивка по етнически признак, съпътствана с 
всички необходими предпазни мерки, предвидени inter alia в Директивата на ЕС за 
защита на личните данни. 
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1. Въведение 

Въпреки полаганите през последните години усилия за подобряване на жилищното 
положение на ромите и travellers в целия Европейски съюз, поражда загриженост 
фактът, че все още голям брой от членовете на тези общности не разполагат с 
достъп до подходящи жилища. През 2007 г. Европейската комисия възложи на 
Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) да изготви доклад за 
жилищните условия на ромите и travellers в ЕС. В отговор, след консултации със 
заинтересованите страни, включително Съвета на Европа и Европейската 
комисия, Агенцията възложи на своята мрежа от национални фокусни точки 
(RAXEN)3 да разработи необходимите тематични проучвания и поръча 
провеждането на допълнителни проучвания и сравнителен анализ на Европейския 
център за правата на ромите и Центъра за travellers „Pavee Point“. Ценни данни за 
седем държави-членки на ЕС (България, Чешката република, Гърция, Унгария, 
Полша, Румъния и Словакия) бяха получени чрез проведеното от FRA проучване 
EU-MIDIS4 2008, посветено на подлагането на имигранти и имигрантски и 
етнически малцинствени групи в ЕС на дискриминация и преследване. 

Настоящият сравнителен доклад допълва други дейности, реализирани в 
миналото от Агенцията5, насочени конкретно към ромите и travellers: публикувания 
от ЕЦМРК през 2003 г. „Доклад за ромските жени и здравеопазването“, 
публикувания през 2005 г. от ЕЦМРК „Доклад за мигрантите, малцинствата и 
жилищното настаняване: изключване, дискриминация и защита от 
дискриминация в 15-те държави-членки на ЕС“ и публикувания през 2006 г. 
„Доклад за ромите и travellers в общественото образование“6. В този контекст 
настоящият доклад е още една важна стъпка към обогатяване и систематизиране 
на информацията за устойчивите бариери, с които се сблъскват ромите и travellers 
при упражняване на своите основни икономически и социални права, както и за 
опита в държавите-членки от действия за отстраняване на нееднаквото 
въздействие на икономическите и социалните фактори върху достъпа на ромите и 
travellers до жилищно настаняване. 

                                                      
 
3  От 2000 г. насам националните фокусни точки в Европейската мрежа за информация 

относно расизма и ксенофобията (Raxen) във всички държави-членки на ЕС събират 
данни по въпроси, свързани с расизма, ксенофобията и сродни форми на 
нетолерантност. Националните фокусни точки са организации, избрани от Агенцията 
чрез открита процедура за набиране на предложения, на които с договор е възложено да 
събират и предоставят, използвайки различни информационни инструменти, материали 
за явления, като расизма, ксенофобията и сродните им форми на нетолерантност, както 
и за политики и инициативи, стимулиращи равенството и многообразието. 
Допълнителна информация може да се намери на:  
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/raxen/raxen_en.htm. 

4  За повече информация и доклада “Данни във фокус“ — Ромите“ вж.: 
http://www.fra.europa.eu/eu-midis. 

5  В нейната предишна организационна форма като Европейския център за мониторинг на 
расизма и ксенофобията (ЕЦМРК). 

6  Всички доклади са достъпни в интернет на адрес: http://fra.europa.eu . 
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В Годишния доклад на FRA за 2007 г. са отбелязани „високите равнища на 
лишения на ромите по отношение на жилищното настаняване“ и се добавя, че 
„данните показват, че като правило качеството на ромските селища и жилищен 
фонд е по-ниско в сравнение с общото население“7. Европейският парламент 
призова със свои резолюции правителствата да прекратят сегрегацията при 
жилищното настаняване и да въведат политики за подобряване на жилищните 
условия на ромите, привличайки вниманието по-конкретно към 
непропорционалните последствия от влошените жилищни условия за ромските 
жени. Въпреки че въпросите на жилищното настаняване попадат като цяло в 
правомощията на държавите-членки, с приемането на Директивата за расовото 
равенство № 2000/43/ЕО8 ЕС предостави важен правен инструмент за борба с 
дискриминацията, основана на расов признак или на етнически произход, във 
връзка с достъпа наред с другото до стоки и услуги, включително жилищно 
настаняване (член 3, параграф 1, буква з). Наред с това директивата позволи на 
държавите-членки да предприемат специални мерки за постигане на равенство.  

В публикувания от Европейската комисия през 2004 г. доклад „Положението на 
ромите в разширения Европейски съюз“9 посочва достъпа до жилищно 
настаняване сред основните предизвикателства в усилията за постигане на пълно 
равенство на ромите в държавите-членки и призовава за използване на 
Европейския фонд за регионално развитие (2007—2013 г.) за осъществяване на 
адекватни мерки за подобряване на жилищните условия и обслужващата 
инфраструктура. Успоредно с това от 2000 г. насам със старта на процеса на 
социално включване отвореният метод на координация на социалното включване 
предостави рамка за взаимно обогатяване и обмен на знания в областта на 
развитието и реформите на политиката относно бедността и социалното 
изключване. Освен това, в рамките на този процес правителствата обменят опит в 
областта на социалното включване на ромите, включително и във връзка с 
подобряването на техните жилищни условия.  

Жилищното настаняване е една от четирите приоритетни области, изискващи 
целенасочени действия по програмиране от националните правителства, които са 
предвидени в рамките на Десетилетието на ромското включване10 2005—2015 г., в 
което участват шест държави-членки.  

                                                      
 
7  Агенция на Европейския съюз за основните права (2007 г.), Годишен доклад 2007, 

достъпен на адрес: http://fra.europa.eu/fra/material/pub/racism/report_racism_0807_en.pdf, 
стр. 88. 

8  Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на 
равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход. 

9  Европейска комисия, генерална дирекция „Трудова заетост и социални въпроси“, звено 
D 3 (2004 г.), The Situation of Roma in an Enlarged Europe. Документът е достъпен на 
адрес: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=99&langId=en (10 октомври 2009 г.). 

10  България, Чешката република, Унгария, Румъния, Словакия и Испания са членове на 
инициативата Десетилетие на ромското включване, а Словения участва в нея със статут 
на наблюдател. Подробна информация за Десетилетието на ромското включване може 
да се намери на официалния уебсайт на инициативата: http://www.romadecade.org/ 
(10 ноември 2009 г.). 
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В контекста на настоящия доклад терминът „жилищно настаняване“ е използван за 
обозначаване на всички видове регламентирани и нерегламентирани жилища, 
включително къщи, апартаменти, каравани, лагери, групово настаняване, 
нерегламентирани форми на жилищно настаняване и т. н. Термините „роми“ и 
„travellers“ са използвани като общи наименования, които включват различни групи, 
като роми, синти, цигани, йениш, travellers и др., както и по-малките общности, на 
които се делят те, без с това да се омаловажава начинът, по който тези групи 
представят своята идентичност. 
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2.  Международната рамка:  
 законодателство и политика 

Правото на подходящо жилище има много измерения, поради което предполага 
провеждане на широк набор от различни мерки, тъй като подходите за неговата 
защита варират от политически и финансови до законодателни. То функционира 
както като самостоятелно субективно право, така и като право, „гарантиращо“ 
достъпа до други права, тъй като неговото упражняване е предпоставка за 
упражняването на редица други права на човека. Поради това съществуват 
няколко международни правни инструменти, които определят обхвата и 
съдържанието на правото на подходящо жилище.  

2.1. Правото на жилище съгласно 
 международното право11 

Правото на жилище фигурира в международните правни инструменти от 1948 г., 
когато това право е гарантирано с Всеобщата декларация за правата на човека.12 
Оттогава насам това право е потвърдено от редица международни правни 
инструменти. Международният пакт за икономически, социални и културни 

                                                      
 
11  Препратките към разпоредби, гарантиращи права на жилищно настаняване, поместени 

в настоящия раздел, ще се ограничат само до цитиране на текстове, които уреждат 
пълноценно право на жилище. Поради това няма да цитираме други разпоредби (освен 
ако са изрично необходими за изложението или са пряко свързани с въпросите на 
жилищното настаняване), уреждащи производни права, свързани с жилищното 
настаняване, като правото на неприкосновеност на жилището (предвидено например в 
член 17 от Международния пакт за граждански и политически права) или други права, 
които могат да имат отношение към въпросите на жилищното настаняване, например 
правото на защита срещу изтезания, нечовешко или унизително отнасяне или наказание 
(вж. например член 1 и член 16 от Международната конвенция против изтезанията и 
други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание). Общо 
събрание на ООН (1976 г.), International Covenant on Civil and Political Rights 
(Международен пакт за граждански и политически права). Документът е достъпен 
на адрес: http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm, и Общо събрание на ООН (1987 г.), 
International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment (Международна конвенция против изтезанията и други форми на 
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание). Документът е достъпен 
на адрес: http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm (16 юли 2009 г.). 

12  Съгласно член 25, параграф 1 „Всеки човек има право на жизнено равнище, 
включително прехрана, облекло, жилище […], което е необходимо за поддържане на 
неговото и на семейството му здраве и благосъстояние“, Общо събрание на ООН 
(1948 г.). Документът е достъпен на адрес: http://www.un.org/en/documents/udhr/ (16 юли 
2009 г.). 
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права (МПИСКП)13 призовава държавите-страни по пакта да предприемат всички 
необходими стъпки, за да гарантират реализирането на правото на подходящо 
жилище. Други международни договори с по-тесен обхват, като Конвенцията за 
премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените 
(КПВФДОЖ),14 Конвенцията за правата на детето15 и Конвенцията за статута 
на бежанците16, също засягат правото на жилище. Наред с това конвенциите 
съдържат забрана на дискриминацията, например в МПИСКП такава забрана е 
предвидена по отношение на правата, гарантирани от пакта, а в Международния 
пакт за граждански и политически права (МПГПП) тя е залегнала под формата на 
самостоятелно право на равенство пред закона и еднаква закрила от закона.17 

В своя Общ коментар № 4 относно правото на подходящо жилище18 комитетът, 
натоварен с наблюдението и прилагането на МПИСКП, Комитетът за 
икономически, социални и културни права към Организацията на обединените 
нации (КИСКП), разгледа елементите на правото на жилище. Комитетът отбеляза, 
че това право не се изчерпва само с наличието на покрив над главата, а „следва 
да се разглежда като право на място, осигуряващо сигурен, мирен и достоен 
живот“. Освен това КИСКП подчерта, че правото на жилище следва да бъде 
гарантирано на всички лица, независимо от техните доходи, и да бъде 
реализирано по начин, съответстващ на техните ресурси. Например разходите за 
жилищно настаняване следва да бъдат такива, че хората да разполагат с 
достатъчен доход за покриване на други основни потребности. 

Елементите на подходящото жилищно настаняване са определени, както следва:  

 правна защита на владеенето;  

 достъп до услуги, материали, съоръжения и инфраструктура;  

 постижимост във финансово отношение;  

 пригодност за обитаване;  

 достъпност;  

 местоположение на жилищата, позволяващо достъп до трудова заетост, 
здравни грижи, образование, грижи за деца и други социални услуги; 

                                                      
 
13  Общо събрание на ООН (1966 г.), член 11, параграф 1. Документът е достъпен на адрес: 

http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm (16 юли 2009 г.). 
14  Общо събрание на ООН (1981 г.), член 14, параграф 2, буква з). Документът е достъпен 

на адрес: http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm (16 юли 2009 г.). 
15 Общо събрание на ООН (1990 г.), член 27, параграф 3. Документът е достъпен на адрес: 

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm , (16 юли 2009 г.). 
16  Общо събрание на ООН (1951 г.), член 21. Документът е достъпен на адрес: 

http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf (16 юли 2009 г.). 
17  Съответно член 2, параграф 2 и член 26. 
18 КИСКП (1990 г.), Общ коментар № 4, The right to adequate housing (Правото на 

подходящо жилище). Документът е достъпен на адрес: 
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/099b725fe87555ec8025670c004fc803/469f4d91a9378221c

12563ed0053547e?OpenDocument#*%20Contained%20i (16 юли 2009 г.). 
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 съобразяване с културните особености.  

Отчитайки, че пълното гарантиране на това право изисква много ресурси, 
комитетът застъпи позицията, че задълженията на държавите имат две 
измерения. Първо, държавите следва да се ангажират максимално, доколкото им 
позволяват наличните ресурси, с постъпателни действия за пълно реализиране на 
правата, залегнали в МПИСКП. Това предполага предприемане на законодателни, 
административни, финансови, образователни и социални мерки, които ще 
гарантират пълното реализиране на правото на жилище. Второ, някои задължения 
подлежат на незабавно изпълнение от държавите, без оглед на тяхното ниво на 
икономическо развитие; тези задължения включват предоставянето на правни 
средства за защита срещу дискриминация и въздържане от дискриминация19, 
изготвяне на стратегии и наблюдение на степента на реализиране на правото на 
жилище.  

Дори държави, които са изправени пред сериозни финансови затруднения, 
причинени от икономическа рецесия или преход към различна икономическа 
система, следва да приемат сравнително евтини програми, насочени към най-
уязвимите членове на обществото. В някои случаи е достатъчно държавата да се 
задължи да се въздържа от определени практики и да се ангажира да подпомага 
дейностите за „самопомощ“ на засегнатите групи. Освен това комитетът отбеляза, 
че МПИСКП предвижда минималното задължение за предоставяне на базов 
подслон/жилище. Ако значителен брой лица са лишени от базов подслон, се 
приема, че съответната държава не изпълнява задълженията си съгласно 
МПИСКП. Освен това приемането на мерки, които целенасочено възстановяват 
по-ранно положение, трябва да бъде внимателно обмислено и добре 
обосновано20.  

Друг въпрос, свързан с правото на жилище, е дали лицата могат да се позовават 
на това право пред съдилищата. Комитетът отбеляза, че един от начините за 
насърчаване спазването на икономическите, социалните и културните права е 

                                                      
 
19  КИСКП (2009 г.), Общ коментар № 20, Non-Discrimination in Economic, Social and 

Cultural Rights (Защита срещу дискриминация по отношение на икономическите, 
социалните и културните права). Документът е достъпен на адрес:  

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/gc/E.C.12.GC.20.doc (19 юли 2009 г.). 
20  КИСКП (1990 г.), Общ коментар № 3, The nature of States Parties obligations (Характер 

на задълженията на държавите-страни по пакта). Документът е достъпен на адрес:  
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664?Opendoc

ument (16 юли 2009 г.). По въпроса за „постъпателното реализиране“ на 
икономическите, социалните и културните права вж. също документа: Limburg 
Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (Принципи от Лимбург за прилагането на Международния пакт за 
икономически, социални и културни права), 2—6 юни 1986 г. Документът е достъпен на 
адрес: http://www.unimaas.nl/bestand.asp?id=2453 (16 юли 2009 г.), както и документа 
Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights (Насоки от 
Маастрихт относно нарушенията на икономическите, социалните и културните 
права), Маастрихт, 22—26 януари 1997 г. Документът е достъпен на адрес:  

 http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines_.html (19 юли 2009 г.). 
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предоставянето на правни средства за защита на тяхното реализиране21. На 10 
декември 2008 г. Общото събрание на организацията на обединените нации (ООН) 
единодушно прие факултативния протокол към Международния пакт за 
икономически, социални и културни права, с който на комитета се предоставят 
правомощия да приема и разглежда документи, т. е. жалби от физически лица22. 

Един от компонентите на правото на подходящо жилище е задължението за 
защита от принудителни извеждания, което държавите-страни трябва да изпълнят 
незабавно. В своя Общ коментар № 7 относно правото на подходящо жилище: 
принудителни извеждания комитетът предостави изчерпателни насоки по този 
въпрос. Комитетът определи принудителното извеждане като „окончателно или 
временно отстраняване против волята им на физически лица, семейства и/или 
общности от жилища и/или земя, които заемат, без предоставяне на и достъп до 
подходящи форми на правна или друга защита“23. Имайки предвид, че 
принудителните извеждания са по принцип несъвместими с МПИСКП, следва да 
се отбележи, че в някои случаи те могат да са оправдани, ако отговарят на редица 
условия (например предварителни консултации с лицата, подлежащи на 
извеждане, предоставяне на подходящо и достатъчно предизвестие за датата на 
извеждането и достъп до съдебни средства за защита с оглед предотвратяване на 
извеждането или предоставяне на обезщетение). Тези изисквания се прилагат 
еднакво в случаите на извеждания, осъществявани от държавни органи или от 
частни лица. Не се допуска в резултат на извежданията засегнатите лица да 
остават без дом или да са по-уязвими за други нарушения на правата на човека. 
Освен това извежданията не бива да се осъществяват в лошо време или през 
нощта. Ако изведените лица не са в състояние да се погрижат за себе си, 
съответната държава-страна следва да предприеме всички разумни мерки, като 
използва всички налични ресурси, за да осигури предоставянето на подходящи 
алтернативни жилища. 

Освен това КИСКП изрази своята загриженост, че принудителните извеждания в 
много случаи са съпътствани с актове на насилие (извеждания понякога се 
извършват по време на епизоди на междуетническо насилие), както и че жените, 

                                                      
 
21  КИСКП (1990 г.), Общ коментар № 3, The nature of States Parties obligations (Характер 

на задълженията на държавите-страни по пакта). Документът е достъпен на адрес:  
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664?Opendoc

ument (16 юли 2009 г.). 
22  Общо събрание на ООН (2008 г.). Документът е достъпен на адрес: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/A-RES-63-117.pdf (18 август 2009 г.). На 
церемонията по подписване, проведена на 24 септември 2009 г., протоколът беше 
подписан от 24 държави, осем от които са държави-членки на ЕС. Протоколът ще влезе 
в сила след ратифицирането му от поне десет държави. 

23  КИСКП (1997 г.), Общ коментар № 7, The right to adequate housing: forced evictions 
(Правото на подходящо жилище: принудителни извеждания). Документът е достъпен 
на адрес:  

 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CESCR+General+Comment+7.En?OpenDocume
nt (19 юли 2009 г.). 
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децата и малцинствата са особено уязвими в това отношение24. Доразвивайки 
задълженията на държавите в случаи на принудителни извеждания и позовавайки 
се изготвения от комитета Общ коментар № 7, специалният докладчик на ООН 
относно жилищното настаняване публикува подробни насоки, които очертават 
задълженията на държавите преди, по време и след извършването на извеждания. 
По този начин държавите са задължени след извеждане „като минимум, без оглед 
на обстоятелствата и без дискриминация, […] да гарантират, че изведените лица 
или групи, и по-специално тези, които не са в състояние да се погрижат за себе си, 
разполагат със сигурен достъп до: […] базов подслон и жилища“25. 

Принципът на защита от дискриминация е проведен във всички правни 
инструменти и текстове на ООН: на практика всички цитирани по-горе правни 
инструменти на ООН съдържат разпоредби за защита от дискриминация. КИСКП е 
разгледал по-подробно различните форми на дискриминация и начина, по който те 
могат да възпрепятстват упражняването на правата, защитени от МПИСКП, 
включително правото на жилище. Комитетът призовава държавите да „премахнат“ 
пряката и непряката дискриминация и да се стремят към постигане на реално 
равенство. Отбелязвайки, че в определени случаи държавите може да бъдат 
задължени да приемат специални мерки, за да смекчат последствията от 
дискриминацията, комитетът подчертава многостранната дискриминация, която 
следва да бъде предмет на специално внимание и усилия за преодоляването �.  

Особен интерес представляват коментарите на комитета във връзка със 
„системната дискриминация“, т. е. дискриминацията, която е „разпространена, 
трайна и дълбоко вкоренена в поведението и организацията на обществото, и 
често включва непряка дискриминация или дискриминация, която не се поставя 
под въпрос“26. Според комитета действията за преодоляване на подобна 
дискриминация предполагат цялостен подход, обхващащ набор от законодателни 
актове, политики и програми, включително и временни специални мерки. 
Необходимо е да се предприемат както мерки за повишаване на осведомеността 
сред заинтересованите действащи лица, така и мерки за насърчаване на тези 
лица да променят своите нагласи или, ако тази цел не бъде постигната, за 
налагане на наказания за неизпълнение на задълженията им. В съответствие с 

                                                      
 
24  КИСКП (1997 г.), Общ коментар № 7, The right to adequate housing (Правото на 

подходящо жилище: принудителни извеждания). Документът е достъпен на адрес:  
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CESCR+General+Comment+7.En?OpenDocume

nt (19 юли 2009 г.). 
25  Специален докладчик на ООН относно жилищното настаняване (2007 г.), Report of the 

Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard 
of living, приложение 1, Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions 
and Displacement prepared by the Special Rapporteur under the auspices of the UN Human 
Rights Council, A/HRC/4/18, 5 февруари 2007 г. Документът е достъпен на адрес:  

 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/106/28/PDF/G0710628.pdf?OpenElement 
(19 юли 2009 г.). 

26  КИСКП (2009 г.), Общ коментар № 20, Non-Discrimination in Economic, Social and 
Cultural Rights (Защита срещу дискриминация по отношение на икономическите, 
социалните и културните права). Документът е достъпен на адрес:  

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/gc/E.C.12.GC.20.doc (19 юли 2009 г.). 
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това едно от основните задължения, поети от държавите-страни съгласно член 2 
от Международната конвенция за премахване на всички форми на расова 
дискриминация (МКПВФРД), е да забранят и премахнат расовата дискриминация 
във всичките � форми и да гарантират правото на всеки, без разлика по отношение 
на раса, цвят, национален или етнически произход, на равенство пред закона при 
упражняването на правата, защитени от конвенцията. Правото на жилище е едно 
от тези права.27 Нещо повече, изкореняването на расовата сегрегация е 
задължение, предвидено в конвенцията (член 3)28, което се отнася и до 
гарантирането на правото на жилище без разлика например на расовата 
принадлежност (член 5, буква д), точка iii)). 

Въпреки че в рамката на ООН липсва специфичен инструмент за ромите или 
travellers или широка инициатива за ромите и/или travellers, различни органи на 
ООН са посочили, че липсата на всеобхватна политика за жилищно настаняване 
по отношение на ромите и travellers, наред с други, може да представлява 
нарушение на задълженията на държавите, въведени със съответните правни 
инструменти на ООН. Освен това, съгласно насоките на КИСКП държавите са 
задължени да предоставят статистически данни и информация относно 
положението с жилищното настаняване на тяхна територия (и по-специално 
относно положението с жилищното настаняване на уязвимите обществени групи), 
а също така да предоставят информация за предприетите мерки за подобряване 
на това положение и за резултатите от тях29. 

Органите на ООН често са призовавали държавите да разработят и прилагат 
политики за жилищно настаняване на ромите. В своята Обща препоръка № 27 
относно дискриминацията срещу ромите Комитетът за премахване на расовата 
дискриминация (КПРД) призовава държавите да „приемат и изпълняват 
национални стратегии и програми, както и да заявяват своята решителна 
политическа воля и морално лидерство с цел подобряване положението на ромите 
и тяхната защита от дискриминация от страна на държавните органи, както и от 
всяко лице или организация“. Аналогично държавите са призовани да предоставят 
на водещите номадски начин на живот роми и travellers площадки за лагеруване, 
където да паркират своите каравани, оборудвани с всички необходими комунални 

                                                      
 
27  Общо събрание на ООН (1969 г.), член 5, буква д, точка iii). Документът е достъпен на 

адрес: http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm (07 октомври 2009 г.). 
28   Разпоредбата на член 3 е разработена на основата на Обща препоръка № 19 на КПРД 

(1995 г.), Racial Segregation and Apartheid (Расова сегрегация и апартейд). Документът 
е достъпен на адрес: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/18c91e92601301fbc12563ee004c45b6?Opendoc
ument (12 октомври 2009 г.), в която се изтъква, че расовата сегрегация може да се 
реализира и под формата на непреднамерена поредица от действия на частни лица, като 
държавата трябва да работи за премахване и на тази форма на сегрегация. 

29  КИСКП (2009 г.), Guidelines on Treaty-specific documents to be submitted by States Parties 
under Articles 16 and 17 of the (ICESCR) (Насоки относно документи, свързани с 
Договора, които се предоставят от държавите-страни съгласно член 16 и член 17 от 
(МПИСКП)). Документът е достъпен на адрес:  

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.2008.2.doc (20 септември 2009 г.). 
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услуги30. Освен това КПРД многократно се спира на ромите и travellers в своите 
заключителни коментари, като разглежда наред с другото и подчертава 
проблемите, свързани с жилищното настаняване31. 

Многобройните проблеми, с които се сблъскват ромите в областта на жилищното 
настаняване, бяха достатъчно добре демонстрирани в рамките на важен случай, 
отнесен за разглеждане пред КПРД. Въпросният случай засяга четири свързани 
помежду си и често застъпващи се теми: расистките реакции на местните жители 
от неромски произход, приемането на дискриминационни мерки от местните 
органи, защитата от дискриминация при упражняване на правото на жилище и 
наличието на правни средства за защита от дискриминация.  

Случаят е свързан с резолюция, приета от общинския съвет в град Dobšiná в 
Словакия, с която е одобрена политика за жилищно настаняване за бедната 
ромска общност, живееща в града, и се призовава кметът да подготви 
необходимата документация и да кандидатства за държавно финансиране. След 
приемането на резолюцията, обаче, местните жители от неромски произход са 
отправили петиция до общинската администрация да не реализира плана за 
жилищно настаняване, тъй като той ще доведе до „приток на неподлежащи на 
адаптиране граждани от цигански произход“32. След получаването на петицията 
общинският съвет е отменил първоначалната резолюция и е приел нова, с която е 
заменил първоначалния план с призив за изготвяне на предложение относно 
мерките, които трябва да се предприемат във връзка с „неподлежащите на 
адаптиране“ жители на града. Предвидено е въпросното предложение да бъде 
поставено на обществено обсъждане с участието на жителите на общината. В 
новата резолюция е изрично спомената петицията на жителите на общината от 
неромски произход. Чрез своите процесуални представители ромите са оспорили 
както петицията, така и отмяната на първоначалната резолюция пред 
прокуратурата и конституционния съд, който е отхвърлил техните претенции, като 
е застъпил позицията, че резолюциите не са нормативни актове и поради това не 
подлежат на съдебен контрол. 

                                                      
 
30  КПРД (2000 г.), Обща препоръка № 27, Discrimination against Roma (Дискриминация 

срещу ромите), параграф 1.2. Документът е достъпен на адрес:  
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/11f3d6d130ab8e09c125694a0054932b?Opendoc

ument (18 юли 2009 г.). 
31  КПРД (2009 г.), Заключителни коментари, CERD/C/FIN/CO/19, (13 март 2009 г.), 

параграф 17; КПРД (2009 г.), CERD/C/BGR/CO/19, (23 март 2009 г.), параграф 15. 
32  КПРД (2005 г.), Съобщение № 31/2003, L. R. и други срещу Словакия. Документът е 

достъпен на адрес:  
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/3764f57be14718c6c1256fc400579258?Opendocu

ment (16 август 2009 г.). За информация за сходен случай, отнасящ се до квартал, чиито 
жители не са съгласни да приемат заселването на имигрант и във връзка с който 
държавата не е реагирала адекватно, вж. Съобщение № 4/1991, L. K. срещу 
Нидерландия. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ec0884e5a47c1a1480256714005f6000?Opendoc
ument (10 октомври 2009 г.). 
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Пред КПРД правителството на Словакия изтъква повторно този аргумент, като e 
отбелязало, че този вид резолюции са „чисто вътрешни организационни правила“ 
и като такива не предоставят никакви права, включително право на жилище, чиято 
защита може да се търси от съда. КПРД не е приел тези аргументи, като е 
отбелязал, че градските съвети са публични органи и поради това техните актове 
следва да съответстват на МКПВФРД. Освен това комитетът изтъква, че би било 
неоправдано формално и нарушение на МКПВФРД да се посочи, че не се допуска 
дискриминация при упражняването на дадено право, а в същото време да се даде 
възможност за дискриминация по време на етапите, предхождащи неговото 
упражняване. Това важи в особена степен за права, за чието реализиране са 
необходими значителни административни мерки и мерки относно политиката 
(например правото на жилище). КПРД отбелязва, че първоначалната резолюция 
на общинския съвет представлява важна политическа и практическа стъпка към 
реализиране на правото на жилище. Последвалата мотивирана с расови 
аргументи отмяна на тази резолюция представлява нарушение на задължението 
на държавата да гарантира, че всички административни органи, както на 
национално, така и на местно равнище, не допускат расова дискриминация при 
изпълнението на своите правомощия33. Нещо повече, отмяната на резолюцията 
представлява нарушение и на забраната за дискриминация по отношение на 
правото на жилище34. КПРД установява също така, че липсата на правни средства 
за защита, чрез които ромите биха могли да оспорят отмяната на първоначалната 
резолюция и да претендират за възстановяване на правата си, представлява 
нарушение35. 

                                                      
 
33  Общо събрание на ООН (1969 г.), Международна конвенция за премахване на всички 

форми на расова дискриминация (МКПВФРД), член 2, параграф 1, буква a). 
Документът е достъпен на адрес: http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm (16 август 
2009 г.). 

34  Общо събрание на ООН (1969 г.), Международна конвенция за премахване на всички 
форми на расова дискриминация (МКПВФРД), член 5, буква д), точка iii). Документът е 
достъпен на адрес: http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm (16 август 2009 г.). 

35  Общо събрание на ООН (1969 г.), Международна конвенция за премахване на всички 
форми на расова дискриминация (МКПВФРД), член 6. Документът е достъпен на адрес: 
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm (16 август 2009 г.). 
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3. Европейската рамка: 
 законодателство и политика  

3. 1. Въздействието на Директивата за 
 расовото равенство 

През юни 2000 г. Съветът на Европейския съюз прие Директива 2000/43/ЕО от 29 
юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без 
разлика на расата или етническия произход (Директива за расовото равенство), 
като определи срок до 19 юли 2003 г. за нейното транспониране в 
законодателството на държавите-членки36.  

Директивата се прилага към всички лица от публичния и частния сектор, 
включително публичните органи. От това следва, че забраната на 
дискриминацията обхваща различни области. Наред с другото в член 3, параграф 
1, буква з) от Директивата за расовото равенство се посочва „достъп до и доставка 
на стоки и услуги, които са на разположение на обществеността, включително 
жилищно настаняване“. 

Съгласно член 13 от Директивата за расовото равенство държавите-членки трябва 
да гарантират, че жертвите на нарушения на принципа на равно третиране имат на 
разположение правни средства за защита, водещи до налагане на ефективни, 
пропорционални и разубедителни санкции на нарушителите. В същото време те 
следва да определят орган или органи за насърчаване на равното третиране; тези 
органи следва да предоставят независима помощ на жертвите на дискриминация в 
поддържане на техните жалби, да провеждат независими проучвания относно 
дискриминация и да публикуват независими доклади и да изготвят препоръки по 
всички въпроси, отнасящи се до дискриминация.  

3.1.1.  Правомощия на органите по въпросите на 
равенството 

Ефективността на Директивата за расовото равенство като правен инструмент за 
борба срещу дискриминацията при жилищното настаняване се различава в 
отделните държави-членки. Така например в някои случаи директивата не е 
оказала никакво въздействие, или защото е била транспонирана неотдавна 

                                                      
 
36  ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22. 
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(например в Чешката република37), или защото със законодателството за 
транспониране в обхвата на директивата не са включени възможни случаи, 
свързани с жилищното настаняване (например в Полша и Латвия38).  

Почти всички държави-членки на ЕС вече са създали органи по въпросите на 
равенството, които приемат жалби за дискриминация39, но обхватът на 
правомощията на тези органи варира. Например някои от тези органи имат 
правомощия да присъждат обезщетения пряко, например без необходимост от 
съдебно производство, или да налагат глоби или да дават становища или 
препоръки. Някои органи по въпросите на равенството са оправомощени да 
инициират съдебни производства пред съд или квазисъдебен орган, разглеждащ 
случаи на дискриминация, от свое име и/или от името на жалбоподателите с цел 
произнасяне на задължително решение за наличие на дискриминация. 

Важно е да се отбележи, че някои органи по въпросите на равенството са приели 
различни мерки, за да определят степента на приоритет на въпросите, свързани с 
ромите и travellers. Например активисти на ромите и travellers са включени в 
управителните съвети на органите по въпросите на равенството в Ирландия, 
Португалия и Румъния. Органът по въпросите на равенството в Белгия има 
служители, които са натоварени изцяло с работа по въпросите, свързани с ромите 
и travellers. Органите по въпросите на равенството в Ирландия, Швеция и 
Обединеното кралство са приели стратегии по въпросите, свързани с ромите и 
travellers, а органът по въпросите на равенството в Португалия е открил 
специална служба, която предоставя информация за проекти за ромите, както и 
национални и международни новини, свързани с ромската общност40. Други органи 
по въпросите на равенството, например във Франция, Гърция, Италия, Румъния 
и Финландия са предприели въз основа на жалби, свързани с проблеми в 
областта на жилищното настаняване на ромите и travellers, ad hoc дейности или 
мерки или са подготвили специални доклади по въпросите, свързани с ромите и 

                                                      
 
37  Долната камара на чешкия парламент прие закона (№ 198/2009 Coll) за транспониране 

на Директивата за расовото равенство (както и на Директивата за равно третиране в 
областта на заетостта (Директива 2000/78/ЕО на Съвета)) на 17 юни 2009 г.; вж. 
http://www.equineteurope.org/405_3.html (23 август 2009 г.). Законът влезе в сила на 1 
септември 2009 г. с изключение на разпоредбите относно Veřejný ochránce práv 
(обществения защитник на правата), определен със закона да изпълнява функциите на 
национален орган по въпросите на равенството; тези разпоредби ще влязат в сила на 1 
декември 2009 г. Качеството на закона е критикувано от представители на всички части 
на политическия спектър, както и от неправителствени организации. Вероятно този 
закон ще бъде изменен след парламентарните избори през есента на 2009 г. 

38  Patērētāju tiesību aizsardzības likums (Законът за защита на правата на потребителите) е 
изменен, като в обхвата му са включени случаите на дискриминация при сделки по 
жилищно настаняване, извършвани от доставчици на услуги (например предприемачи, 
агенции за недвижими имоти и т. н.). Все още обаче не са внесени изменения в 
Гражданския кодекс, в резултат на което сделките между частни лица не са включени в 
обхвата на Директивата за расовото равенство.  

39  Списък на органите по въпросите на равенството е достъпен на адрес:  
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=616&langId=en (15 септември 2009 г.). 
40  Gabinete de Apoio à Comunidade Cigana (Служба за подпомагане на ромската общност). 

Службата има уебсайт с адрес: http://www.ciga-nos.pt/Home.aspx (16 септември 2009 г.)  
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travellers. Например органът по въпросите на равенството във Франция е създал 
работна група и е отправил препоръки по въпроси, свързани с travellers 
(включително жилищното настаняване). Органът по въпросите на равенството в 
Гърция е публикувал неотдавна Специален доклад за ромите, в който се посочва, 
че някои роми, които не са включени в общинските регистри, може да се сблъскат 
с проблеми при кандидатстването за включване в програмата за жилищни заеми41. 
Органът по въпросите на равенството в Италия е организирал разяснителна 
кампания42, посветена на предразсъдъците по отношение на ромите, а органът по 
въпросите на равенството в Румъния е организирал семинари срещу 
дискриминацията за длъжностни лица от публичната администрация.  

3.1. 2.  Жалби, свързани с жилищно настаняване 

Съгласно член от 13 от Директивата за расовото равенство43 държавите-членки са 
задължени да посочат един или повече органи за насърчаване на равното 
третиране на всички лица без дискриминация, основана на расов признак или 
етнически произход. Като минимум тези органи следва да предоставят независима 
помощ на жертвите на дискриминация в поддържане на техните жалби срещу 
дискриминация44, да провеждат проучвания, да публикуват независими доклади и 

                                                      
 
41  Δημοτολογική Κατάσταση των Ελλήνων Τσιγγάνων, август 2009 г. Документът е достъпен 

на адрес: http://www.synigoros.gr/pdf_01/8289_3_Dimotologisi_Roma_Eidiki_Ekthesi.pdf 
(18 септември 2009 г.). В края на доклада е поместено резюме на английски език.  

42  Вж. A. Simoni (2008 г.), Report on Measures to combat discrimination (Доклад за мерките 
за борба срещу дискриминацията), национален доклад/ актуализация за 2007 г., 
Италия, състояние към 29 февруари 2008 г. Документът е достъпен на адрес: 
http://www.non-discrimination.net/content/media/2007-IT-Country%20Report%20Final.pdf 
(9 септември 2009 г.), стр. 52. 

43  Член 13 гласи следното: „1. Държавите-членки посочват орган или органи за 
насърчаване на равното третиране на всички лица без дискриминация, основана на 
расов признак или етнически произход. Тези органи могат да бъдат част от агенции, 
натоварени на национално ниво със защитата на правата на човека или на правата на 
отделните индивиди. 2. Държавите-членки гарантират, че компетенциите на тези 
органи включват: - без да накърняват правото на жертвите и асоциациите, 
организациите и други юридически лица, упоменати в член 7, параграф 2 да 
предоставят независима помощ на жертвите на дискриминация в поддържане на 
техните жалби срещу дискриминация, - провеждане на независими проучвания относно 
дискриминация, - публикуване на независими доклади и изготвяне на препоръки по 
всички въпроси, които се отнасят до такъв вид дискриминация“. 

44  Липсват указания за тълкуване на смисъла на разпоредбата на член 13, параграф 2 в 
частта, в която се казва, че помощта, предоставяна на жертвите на дискриминация, 
следва да е „независима“, поради което още през 2006 г. експерти са поискали 
разясняване на съдържанието на израза „независима помощ“ в член 13 от Директивата 
за расовото равенство и на израза „ефективни санкции“ в член 15 от същата директива. 
Вж. R. Holtmaat (2006 г.), Catalysts for Change? Equality Bodies according to Directive 
2000/43/EC – existence, independence and effectiveness. Документът е достъпен на 
адрес: http://www.stop-
discrimination.info/fileadmin/pdfs/Reports/Catalysts_for_Change_en.pdf (15 август 2009 г.), 
стр. 41 и 61. Аналогично липсват указания в съответните съобщения на Комисията; в 
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да отправят препоръки. Разпоредбата на член 13 не съдържа задължение за 
правителствата да предоставят на органите по въпросите на равенството 
правомощия да налагат глоби или санкции. Както посочихме по-горе, обаче, някои 
държави-членки са предоставили много по-широки правомощия на своите органи 
по въпросите на равенството.  

Един от начините, по които тези органи предоставят помощ, е като приемат и 
разглеждат жалби. Всички органи по въпросите на равенството могат да приемат 
жалби относно дискриминация и да ги разглеждат — разликата между отделните 
органи се заключава в действията, които те могат да предприемат, след като са 
приели, че е налице случай на дискриминация. Следователно възможен подход за 
оценка на въздействието на директивата в областта на жилищното настаняване на 
ромите и travellers е да се проучат жалбите срещу дискриминация в областта на 
жилищното настаняване, подадени от представители на тези общности пред 
органите по въпросите на равенството в съответните страни. Трудно е, обаче, да 
се направи точна оценка на подадените жалби, тъй като липсват достъпни 
официални статистически данни с разбивка по теми и етнически произход, по 
отношение на подадените пред органите по въпросите на равенството жалби или 
на резултатите от тях.  

Въпреки това, съгласно данни на органите по въпросите на равенството, събрани 
от мрежата RAXEN, между 2000 и 2009 г. пред органите по въпросите на 
равенството и службите на омбудсманите в ЕС са подадени около 550 жалби от 
роми и travellers, свързани с жилищно настаняване. По данните на RAXEN във 
връзка с около 35 от подадените жалби са установени нарушения или са 
постигнати уреждания на случаите. С оглед на резултатите от проучването EU-
MIDIS и качествените данни, съдържащи се в доклади, изготвени от международни 
организации, може да се направи обоснованото заключение, че не се съобщават 
данни за голяма част от случаите на основана на расов признак или етнически 
произход дискриминация в областта на жилищното настаняване.  

За да представим характера на жалбите, подадени пред органите по въпросите на 
равенството, ще приведем следните случаи, които очертават картината на 
многобройните проблеми, с които се сблъскват ромите и travellers в областта на 
жилищното настаняване:  

Бременна жена от ромски произход с три деца е сключила договор за наем с 
едноличен собственик в западна Швеция. След известно време наемодателят е 

                                                                                         
 

своя преглед на състоянието във връзка с Директивата за расовото равенство 
Комисията не е засегнала тези въпроси и изглежда очаква от Съда на Европейските 
общности (СЕО) да предостави „задължителни указания за тълкуване на разпоредбите 
на директивата“. Вж. Европейска комисия (2006 г.), Прилагането на Директива 
2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на 
лица без разлика на расата или етническия произход, COM (2006) 643, Брюксел, 30 
октомври 2006 г., стр. 8. 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0643en01.pdf (18 август 
2009 г.). 
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установил, че жената е от ромски етнически произход, и докато семейството е 
било извън града, е сменил бравата на входната врата на апартамента, с което на 
практика е извел семейството от жилището. Според тогавашния шведски 
омбудсман срещу етническата дискриминация45 извеждането е расово мотивирано 
и службата на омбудсмана е открила процедура срещу собственика на жилището 
пред областния съд в Linköping. Съдът е постановил, че собственикът на 
жилището е подложил жената от ромски произход на дискриминация, основана на 
нейния етнически произход, и е присъдил да � бъде изплатено обезщетение в 
размер на 50 000 шведски крони (приблизително 5000 EUR). Собственикът на 
жилището е обжалвал решението на съда пред апелативния съд в Göta, но 
междувременно спорът е бил уреден46. 

В друг случай ромско семейство във Финландия, което не разполага с жилище, е 
кандидатствало за апартамент пред община Himanka през 2005 и 2006 г., но е 
било многократно пропускано при избора на кандидати за жилища, включени в 
списъка на чакащите за предоставяне на жилище. Семейството е подозирало, че 
причината е техният ромски етнически произход, и е подало жалба пред 
омбудсмана за националните малцинства. В своето становище, предоставено в 
отговор на проверка, предприета от омбудсмана за етническите малцинства, 
общинските органи са заявили, че Himanka не е много подходящо място за 
живеене за ромите, тъй като не предоставя възможности за контакти с ромската 
култура. Омбудсманът е взел решение да отнесе случая пред Националния 
трибунал по въпросите на дискриминацията, който е установил, че общинската 
администрация твърди, че на всички кандидати се предоставят жилища в срок от 
три месеца от подаване на молбите им, но в същото време жалбоподателите са 
фигурирали в списъка на чакащите за жилище в продължение на повече от две 
години, като през това време са предоставени много апартаменти. Трибуналът се 
е произнесъл, че общинската администрация в Himanka е третирала ромското 
семейство по по-неблагоприятен начин в сравнение с кандидатите от етническото 
мнозинство. В мотивите към решението си трибуналът е отчел и факта, че лицата, 
които не разполагат с жилище, следва да се ползват с предимство при избора на 
наематели. Трибуналът е наредил на общинската администрация да прекрати 
своята дискриминационна практика; тъй като общинската администрация не е 
изпълнила това нареждане, трибуналът е наложил глоба в размер на 4000 EUR, за 
да я принуди да изпълни решението за забрана на дискриминационната 
практика47. 

                                                      
 
45  От 1 януари 2009 г. четирите предишни служби на омбудсманите срещу 

дискриминацията: Омбудсман за равни възможности (въпроси, свързани с пола), 
Омбудсман срещу етническата дискриминация, Омбудсман за хората с увреждания и 
Омбудсман срещу дискриминацията, основана на сексуална ориентация, са заменени 
със службата на Diskrimineringsombudsmannen (Омбудсман по въпросите на 
равенството). 

46  DO OMED 2005/1209 (15 декември 2008 г.). Вж. също сходен случай, по който е 
постановено решение в полза на жалбоподателя, Апелативен съд в Göta, № 3501-08. 

47  Syrjintälautakunta/Национален трибунал по въпросите на дискриминацията на 
Финландия (13 март 2007 г.). 
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Случай от Ирландия илюстрира проблемите, с които travellers се сблъскат 
понякога при получаване на безпрепятствен достъп до достатъчно площадки за 
лагеруване. Със съгласието на семействата, живеещи на мястото за лагеруване, 
местната администрация е поставил бариера, която не позволява на 
жалбоподателя да влиза и излиза със своя микробус. Когато жалбоподателят се 
обърнал към администрацията с искане да получи ключ за бариерата, е бил 
уведомен, че не може да получи ключ и че трябва да уведомява местната 
администрация 24 часа преди влизане в или излизане от площадката за каравани. 
Жалбоподателят е приел това изискване като дискриминационно, тъй като в 
миналото на лица, които не са travellers, са били предоставяни ключове за 
бариерата, и е предоставил на Трибунала по въпросите на равенството 
фотографски снимки като доказателство за това. В своя отговор местната 
администрация е посочила, че такива бариери са инсталирани на всички площадки 
за лагеруване в съответствие с политическо решение48 и ключове за бариерите не 
се предоставят както на travellers, така и на лица, които не са travellers, с цел да 
бъдат защитени площадките и лицата, които живеят там. Длъжностното лице по 
въпросите на равенството, което е разследвало жалбата, е установило, че 
приведените от местната администрация аргументи за практиката на лицата, 
живеещи на площадки за лагеруване да не се предоставят ключове за входните 
бариери, препятстващи достъпа до домовете им, не обосновават по-
неблагоприятното третиране на жалбоподателя. Според длъжностното лице по 
въпросите на равенството нееднаквото третиране на жалбоподателя и на лице, 
настанено в стандартно жилище, което не е съобразено с изискванията на 
travellers, се основана на неприемане на travellers като отговорни членове на 
обществото. На това основание длъжностното лице е застъпило становището, че 
жалбоподателят е доказал prima facie случай на дискриминация. На ответника е 
наредено да изплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 2000 EUR за 
резултатите от дискриминацията и да му предостави незабавно ключ за 
бариерата. Накрая длъжностното лице по въпросите на дискриминацията е 
препоръчало на местната администрация да извърши спешна проверка дали 
съгласно приложимите насоки има необходимост от бариера на входа на 
площадката за лагеруване49.  

Случай, отнесен на вниманието на органа по въпросите на равенството в 
Румъния (Националния съвет за борба срещу дискриминацията — НСБД), 
подчертава красноречиво структурния характер на проблемите в областта на 
жилищното настаняване, с които се сблъскват ромите и travellers. Жалбите се 
отнасят до принудителното извеждане на десет или единадесет ромски семейства, 
всяко от които с поне пет членове, живеещи в сграда в лошо състояние, която са 
ползвали по договор за наем с община Miercurea Ciuc. В резултат на извършеното 
разследване НСБД е установил, че ромите са били преместени в района на 
пречиствателна станция за отпадни води на края на града, където им е 

                                                      
 
48  На Министерството на околната среда и местното самоуправление (2002 г.), Guidelines 

for Group Housing for travellers (Насоки за групово жилищно настаняване на travellers), 
Дъблин, Министерство на околната среда и местното самоуправление. 

49  Ирландия/Трибунал по въпросите на равенството/DEC-S2008-004 (29 януари 2008 г.). 
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предоставен недобре благоустроен ограден терен от 700—800 кв. м. 
Предоставени са им осем метални бараки и седем дървени къщи, свързани с 
електрическата мрежа и водопровод. Ромите твърдят, че две деца са починали и 
заявяват, че смъртта им се дължи на токсичната среда, в която живеят. Според 
жалбоподателите в отговор на тези твърдения кметът е заявил, че не се 
интересува от здравето на децата, тъй като те (ромите) и без това имат „твърде 
много деца“. Кметът дори е оценил преместването като „положителна мярка“ за 
ромите, тъй като сметките им за комунални услуги се заплащали от общината. В 
резултат на извършената проверка, обаче, НСБД е установил, че реалната 
причина за преместването на ромите на въпросното място е съпротивата на 
местните жители срещу предоставянето на други терени. Позовавайки се inter alia 
на член 8 и член 14 от Европейската конвенция за защита правата на човека и 
основните свободи, НСБД е застъпил становището, че общинският съвет на 
Miercurea Ciuc е извършил дискриминация срещу ромите. На общината е 
наложена глоба от 4000 румънски леи (приблизително 1000 EUR)50. 

3. 1. 3.  Осведоменост за правата на ромите и  
  travellers 

Малкият брой на жалбите, свързани с дискриминация при жилищното настаняване, 
основана на расов признак или етнически произход, подадени пред органите по 
въпросите на равенството, на пръв поглед би могъл да се тълкува като показател, 
че ромите и travellers в действителност не се сблъскват със сериозна 
дискриминация в усилията си да получат подходящи жилища. Такова заключение, 
обаче, влиза в противоречие с много доклади на международни организации, 
които изтъкват тежките жилищни условия и широко разпространената 
дискриминация, с които се сблъскват много роми и travellers.  

Анализ51 на актуалното проучване EU-MIDIS хвърля известна светлина върху това 
несъответствие: в седемте държави-членки, където са събрани данни за ромите, 
едва един от всеки девет (11,5%) роми, които са отговорили, че са били подложени 
на дискриминация по отношение на достъпа до жилищно настаняване през 
последните 12 месеца, е съобщил за такива случаи на компетентните органи. Тези 
данни показват, че са налице много високи равнища на несъобщаване на случаите 
на дискриминация в областта на жилищното настаняване сред ромите. Голямото 
мнозинството от засегнатите лица са предпочели да не съобщават за случаите на 
дискриминация; повечето от тях са били убедени, че с това няма да постигнат 
нищо. Много респонденти са посочили повече от едно основания за несъобщаване 
на случаите на дискриминация. Почти три четвърти от тях са посочили, че „нищо 
няма да се промени“, а 41% са заявили, че не знаят как и къде да съобщят за 

                                                      
 
50  Румъния/Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (23 септември 2005 г.). 
51  Вж. FRA (2009 г.), Housing discrimination against Roma in selected EU Member States: 

experiences and perceptions of housing discrimination: An analysis of EU-MIDIS data. 
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такива случаи. Една четвърт от респондентите са изразили също загриженост за 
възможните отрицателни последици, ако съобщят за случаите на дискриминация, 
а 16% са заявили, че се опасяват от заплахи от страна на извършителите в 
отговор на действията за съобщаване. 

Респондентите са били запитани и дали познават съществуващо законодателство, 
което забранява дискриминацията на етнически признак при наемане или 
закупуване на жилище (вж. диаграмата по-долу). Едва една четвърт (27%) от 
всички респонденти са заявили, че знаят за съществуването на такова 
законодателство. От друга страна, половината от респондентите (47%) не знаят за 
съществуването на такова законодателство, а други 23% са посочили, че не са 
сигурни или че нямат мнение. Тази тенденция се проследява във всички държави-
членки, включени в проучването, с изключение на Гърция, където едва 13% от 
респондентите са посочили, че знаят за такова законодателство, а 85% са 
заявили, че такова законодателство не съществува. Тази липса на осведоменост 
за правата показва, че посланието за правото на защита от дискриминация не е 
достигнало до някои от най-уязвимите малцинствени групи в Европа. Към това се 
прибавя фактът, че 376 от общо около 550 жалби, свързани с жилищно 
настаняване, подадени от роми/travellers в целия ЕС, са подадени във Финландия 
и Ирландия, което вероятно показва, че органите по въпросите на равенството в 
тези държави са постигнали определени успехи по отношение на осведомяването 
на обществото и са спечелили доверие. 

Фигура 1. EU-MIDIS: Осведоменост за съществуването на законодателство, 
забраняващо дискриминацията при наемане или закупуване на жилище (%) 
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Прилагане на законодателството за защита от дискриминация 

През януари 2008 г. Националният трибунал по въпросите на 
дискриминацията във Финландия е констатирал наличие на 
дискриминация, извършена от дружество за недвижими имоти в град 
Raahe, и е наложил условна глоба в размер на 2000 EUR. Дружеството е 
приело да отдаде под наем апартамент на кандидат от ромски произход 
само при условие, че отделът за социални услуги в Raahe стане гарант по 
договора за наем. Трибуналът е констатирал, че това не е стандартна 
процедура, приложима към мнозинството от гражданите в подобни 
ситуации. На това основание трибуналът се е произнесъл, че дружеството 
за недвижими имоти е допуснало дискриминация в третирането на 
кандидата на основание етническия му произход52. 

 

Борба срещу дискриминацията на шведския жилищен пазар през периода 
2006—2008 г. 

В рамките на проучване на структурната и непряката дискриминация на 
жилищния пазар за тригодишен период, тогавашният омбудсман срещу 
етническата дискриминация е финансирал изготвяне на доклад. В доклада 
подробно са разгледани дискриминационни практики, като прилагане на 
критерии за отдаване под наем, пречки за закупуване, системи за 
посредничество, липса на прозрачност и т. н., които са причина за 
неравенство и дискриминация. В доклада дори е изказано 
предположението, че някои от тези практики преднамерено се прилагат 
системно. Установени са и действащи правила и процедури на жилищния 
пазар, които са причини за различни форми на дискриминация. В доклада 
са включени препоръки към държавната и местните администрации, както 
и към частните брокери на жилища. Бюджетът на проекта е 500 000 
шведски крони (50 000 EUR)53. 

 

                                                      
 
52  Решението е достъпно на адрес:  

http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/sltk/home.nsf/PFBD/A85FDCAD7E5D1774C2257
3DA0049%208F0?opendocument (10 октомври 2009 г.). 

53  DO (2008 г.), Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden – En rapport från DO:s 
särskilda arbete under åren 2006-2008 kring diskriminering på bostadsmarknaden. 
Документът е достъпен на адрес:  
http://www.sabo.se/SiteCollectionDocuments/DO_Bostadsrapport_2008_ny.pdf (12 
октомври 2009 г.). 
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3. 2. Съдебна практика на Съвета на 
 Европа  

3.2.1.  Европейски съд по правата на човека  

Все по-често спорове, свързани с жилищното настаняване на ромите и travellers, 
биват отнасяни пред Европейския съд по правата на човека („Съдът“ или ЕСПЧ), 
като в повечето случаи се претендира за нарушения на Европейската конвенция за 
защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС), и по-конкретно на 
разпоредбите на член 3 (забрана на изтезанията и нечовешкото или унизително 
отношение), член 8 (право на зачитане на личния и семейния живот) и член 1 от 
протокол № 1 (защита на собствеността) от конвенцията. 

Правото на защита от дискриминация е гарантирано от две разпоредби на 
ЕКЗПЧОС. Първата от тези разпоредби е член 14 (забрана на дискриминацията), 
който не урежда самостоятелно право, което означава, че лицата могат да се 
позовават на тази разпоредба само във връзка с разпоредбите по същество на 
конвенцията. Втората разпоредба е член 1 от протокол № 12 към конвенцията, в 
който е предвидена самостоятелна клауза за защита от дискриминация, която се 
отнася не само до правата, защитени по конвенцията, но също до случаите на 
дискриминация в по-общ смисъл, като засяга всички права, гарантирани от 
вътрешното законодателство54.  

Въпреки че нито една от тези разпоредби не гарантира изрично правото на 
жилище, Съдът е разширил постепенно обхвата на защитата, предоставяна по 
конвенцията, включвайки лицата в несигурно положение във връзка с жилищното 
настаняване и лицата, застрашени от принудително извеждане. По делото Marzari 
срещу Италия (което не е свързано с ромите или travellers) ищецът страда от 
сериозно заболяване и обжалва принудителното извеждане от жилището му и 
непредоставянето на алтернативно жилище. След като е отбелязал, че 
извеждането на основание на неплащане на наемната цена е законосъобразно, 
съдът е изтъкнал също, че в някои случаи компетентните органи имат 
задължението да предоставят жилище. В конкретния случай съдът посочва, че 
компетентните органи не само са отложили принудителното извеждане на ищеца 
за продължителен период, но в действителност те са му предоставили къща, която 

                                                      
 
54  Към 1 септември 2009 г. шест държави-членки на ЕС са страни по протокол № 12: 

Кипър, Испания, Люксембург, Нидерландия, Румъния и Финландия. Други 13 държави-
членки са подписали протокола. Осем държави-членки не са подписали протокола 
(България, Дания, Франция, Литва, Малта, Полша, Швеция и Обединеното кралство). 
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обаче той е оценил като неподходяща. На това основание съдът е приел, че 
жалбата е необоснована55.  

По делото Stanková срещу Словакия съдът се е съобразил с практиката на 
Конституционния съд в Словакия и е постановил, че предприетото от общината 
необосновано принудително извеждане на ищеца и непредоставянето на 
алтернативно жилище е нарушение на член 8 от ЕКЗПЧОС56. Съдът е посочил, че 
наред с предоставянето на алтернативно жилище съществуват и други принципно 
законосъобразни мерки за защита на наемателите. Тези мерки включват 
преустановяване на принудителните извеждания57, обременяване на 
наемодателите със задължението да предоставят на наемателите алтернативно 
жилище, преди да пристъпят към тяхното извеждане58, както и въвеждане на схеми 
за контрол на наемните цени59.  

Друго дело, засягащо отношения, свързани с жилищно настаняване, е Wallová и 
Walla срещу Чешката република (не е свързано с ромите или travellers).60 В този 
случай Съдът е отправил критика към социалните служби, които са поели 
попечителството над децата на ищеца и са ги настанили в социална институция на 
единственото основание, че техните родители не разполагат с подходящо жилище 
— проблем, с който се сблъскват много роми в Чешката република61. Съдът се е 
произнесъл, че органите е следвало да помогнат на ищците да решат своя 
жилищен проблем, вместо да прибягват към такава драстична мярка. 

По дела, засягащи роми и travellers, Съдът е постановил, че каравани, паркирани 
на парцели без предварително разрешение, следва също да се считат за жилища 
и попадат в приложното поле на член 8. Съдът е приел, че при определени 
обстоятелства дори незаконно построени жилища могат да се считат за 
„собственост“ и собствениците им имат право на обезщетение съгласно член 1 от 
протокол № 1 (право на собственост)62. В съответствие с този подход Съдът 

                                                      
 
55  ЕСПЧ, решение на състав, 36448/97, (4 май 1999 г.), вж. също ЕСПЧ, решение на 

състав, Botta срещу Италия, 21439/93, (24 февруари 1998 г.) и ЕСПЧ, решение на 
състав, O’Rourke срещу Обединеното кралство, 39022/97 (26 юни 2001 г.). 

56  ЕСПЧ, решение на състав, 7205/02 (9 октомври 2007 г.). 
57  ЕСПЧ, решение на голям състав, Immobiliare Saffi срещу Италия, 22774/93 (28 юли 

1999 г.). 
58  ЕСПЧ, решение на състав, Schirmer срещу Полша, 68880/01 (21 септември 2004 г.). 
59  ЕСПЧ, решение на голям състав, Mellacher и други срещу Австрия 10522/83 (19 

декември 1989 г.) и Hutten-Czapska срещу Полша № 35014/97 (19 юни 2006 г.). 
60  ЕСПЧ, решение на състав, 23848/04 (26 октомври 2006 г.). 
 
61  Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) (2009 г.), Report on the 

Czech Republic (fourth monitoring cycle) (Доклад за Чешката република (четвърти 
цикъл на наблюдение), CRI(2009)30, 15 февруари 2009 г. Документът е достъпен на 
адрес:  http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp (16 септември 
2009 г.), параграф 144. 

62  ЕСПЧ, решение на голям състав, Öneryıldız срещу Турция, 48939/99 (30 ноември 
2004 г.), вж. обаче и ЕСПЧ, решение на състав, Hamer срещу Белгия, 21861/03 (27 
ноември 2007 г.).  
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изглежда е приел, че ромските бараки63 също представляват жилища и като такива 
попадат в приложното поле на член 8 (право на зачитане на личния и семейния 
живот)64. По делото Connors срещу Обединеното кралство Съдът е постановил, 
че циганин, принудително изведен без право на обжалване от общински терен, е 
следвало да получи ефективна възможност да оспори решението за извеждане 
преди то да бъде приведено в изпълнение65. 

Принудителните извеждания на роми (в много случаи придружени с разрушаване 
на техните жилища, предприето от длъжностни лица от държавната 
администрация) и travellers допълнително утежняват и без това проблематичните 
условия на живот на изведените лица. В знаковото дело Moldovan и други срещу 
Румъния (№ 2)66 Съдът е постановил, че извънредно тежките условия на живот на 
ищците след разрушаването на жилищата им, в съчетание с расовата 
дискриминация от страна на различни органи, на която те са били публично 
подложени при разглеждането на техните жалби, представляват също нарушение 
на член 3 от конвенцията. 

Поредица от подадени пред Съда през последните години жалби, отнасящи се до 
случаи на предполагаеми принудителни извеждания на роми, са свързани с 
въпроса за достъпните правни средства за защита. Трябва да напомним, че 
завеждане на дело пред Съда се допуска, само когато са изчерпани всички 
достъпни национални правни средства, които биха могли да гарантират 
обезщетение за претърпените вреди. В повечето случаи тези средства включват 
производства пред съдилищата. Ако жалбоподателят не е изчерпал тези 
възможности, Съдът ще отхвърли жалбата като „недопустима“. Изключение от 
това правило e възможно, само когато жалбоподателят успее да убеди Съда, че 
липсват правни средства за обезщетяване на претърпените вреди или че 
наличните правни средства са неефективни.  

                                                      
 
63  Терминът „барака“ е използван тук за описание на импровизираните жилища, 

изграждани от ромите. Тези бараки са изградени обикновено от дъски, ламарина и 
найлоново фолио. 

64  ЕСПЧ, Изложение на фактически обстоятелства, Evangelos Tzamalis и други срещу 
Гърция, 5469/07, решение за съобщаване (13 юни 2008 г.); Съдът е изискал мнението на 
правителството дали разрушаването на бараките на жалбоподателите е извършено в 
нарушение на член 3 и член 8. Към момента на написване на настоящия доклад случаят 
е все още висящ.  

65  ЕСПЧ, решение на състав, 66746/01, (27 май 2004 г.); трябва да се отбележи, че съдът 
отдава съществено значение на факта, че жалбоподателят е живеел на законно 
регламентирана площадка, с което е разграничил случая от случаите с „цигани“ в 
Обединеното кралство, където жалбоподателите са се настанили без съответно 
разрешение. Вж. също ЕСПЧ, решение на състав, McCann срещу Обединеното 
кралство, 19009/04 (13 май 2008 г.). 

66  ЕСПЧ, решение на състав, 41138/98 и 64320/01 (12 юли 2005 г.); вж. също сходни дела: 
ЕСПЧ, решение на състав, Kalanyos и други срещу Румъния, 57884/00 (26 април 
2007 г.) и ЕСПЧ, решение на състав, Gergely срещу Румъния, 57885/00 (26 април 
2007 г.). 
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По делата Tzamalis и други срещу Гърция67, Ibishi и други срещу Гърция68 и 
Rasema Husovic и други срещу Италия69 жалбоподателите (самонастанили се 
лица от ромски произход) не са изчерпали наличните национални правни 
механизми за защита. Вместо това те са посочили, че действителните вреди, 
претърпени от тях, са разрушаването на домовете им и загубата на подслон. Тези 
жалбоподатели са заявили, че единствено ефективно при тези обстоятелства би 
било обезщетение, което би им помогнало да си осигурят подслон във възможно 
най-кратък срок. Тъй като няма предвиден такъв правен механизъм за защита на 
правата им, те са застъпили становището, че нямат достъп до подходящи правни 
средства за защита. Изненадващо Съдът е взел решение да предостави 
информация за делата на съответните национални правителства и да поиска 
техните становища по въпроса дали съществуват правни средства за защита, 
годни да удовлетворят основните искания на жалбоподателите, както и дали те са 
били подложени на дискриминация, основана на техния етнически произход. 
Всъщност, по делото Rasema Husovic и други срещу Италия един от въпросите, 
отправени от Съда към италианското правителство, е дали правителството е 
предоставило на жалбоподателите роми каквато и да е помощ след 
принудителното им извеждане, докато по делото Ibishi и други срещу Гърция 
Съдът е запитал дали компетентните органи са предприели някакви мерки, за да 
осигурят реалистично и устойчиво решение по отношение на затрудненото 
положение на жалбоподателите.  

Тези примери могат да се разглеждат като свидетелства за постепенно развитие 
на практиката на Съда по отношение на ромите и travellers. Важен аспект на 
съдебната практика по „циганските“ дела70 в Обединеното кралство в обхвата на 
член 8 е свързан с наличието на алтернативно жилищно настаняване в случаи на 
принудителни извеждания, както и с характера на въпросните жилища в случаи, 
засягащи travellers. Въпреки че всички тези съдебни дела за приключили с 
неблагоприятни за жалбоподателите решения, Съдът все пак е постановил, че 

                                                      
 
67  ЕСПЧ, изложение на фактически обстоятелства, 5469/07, решение за съобщаване, (13 

юни 2008 г.). Към момента на написване на настоящия доклад случаят е все още висящ.  
68  ЕСПЧ, изложение на фактически обстоятелства, 47236/07, решение за съобщаване на 2 

февруари 2008. Един от въпросите, поставени от Съда на гръцкото правителство, е дали 
лицата са имали достъп до ефективна и достъпна процедура, която би им позволила да 
изразят своята загриженост пред компетентните органи и да вземат участие в процеса 
на вземане на решения във връзка с тяхното преместване.“ Към момента на написване 
на настоящия доклад случаят все още е висящ. 

69  ЕСПЧ, Exposé des faits et Questions aux Parties, Rasema Husovic et autres c. Italie, 4830/05, 
решение за съобщаване, 30 юли 2007 г. След като на жалбоподателите са предоставени 
жилища, те са уведомили Съда за намерението си да оттеглят жалбата си и Съдът е 
заличил делото от своя график. ЕСПЧ, решение на състав, Rasema Husovic et autres c. 
Italie, 4830/05, 13 май 2008 г. 

70  ЕСПЧ, разширен състав, Chapman срещу Обединеното кралство, 27238/95; ЕСПЧ, 
голям състав, Beard срещу Обединеното кралство, 24882/94; ЕСПЧ, голям състав, 
Coster срещу Обединеното кралство, 24876/94; ЕСПЧ, голям състав, Lee срещу 
Обединеното кралство, 25289/94; ЕСПЧ, голям състав, Jane Smith срещу Обединеното 
кралство, 25154/94. Тези пет дела са обединени от големия състав, който е произнесъл 
решението си на 18 януари 2001 г. 
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държавите са задължени да улесняват „циганския начин на живот“71. Освен това 
Съдът е отбелязал, че наличието на алтернативно жилищно настаняване е 
обстоятелство, което органите следва да отчитат, когато постановяват 
принудително извеждане72, с което е застъпил становището, че процедура на 
принудително извеждане, която не е съпътствана с предоставяне на алтернативно 
жилище може да бъде в нарушение на член 873. 

Във връзка с това, със своето важно решение по делото Йорданова и други срещу 
България Съдът е удовлетворил искането на български роми и съгласно правило 
39 от Правилника за работата на Съда74 е разпоредил на българското 

                                                      
 
71  ЕСПЧ, голям състав, Chapman срещу Обединеното кралство, № 27238/95 (18 януари 

2001 г.), параграф 96: „Въпреки това, макар че фактът на принадлежност към 
малцинствена група с традиционен начин на живот, различаващ се от този на 
мнозинството, не предполага имунитет срещу действието на общото законодателство за 
охрана на активите на общността като цяло, какъвто актив например е околната среда, 
този факт може да обуслови начина, по който се прилага това законодателство. Както е 
посочено по делото Buckley, уязвимото положение на циганите като малцинствена 
група означава, че следва да бъде отделено специално внимание на техните 
потребности и техния характерен начин на живот, както по отношение на съответната 
регулаторна рамка за планиране, така и във връзка с вземането на решения по 
конкретни случаи […] В този смисъл е налице положително задължение за 
договарящите държави на основание на член 8 да улесняват циганския начин на 
живот“. 

72  ЕСПЧ, голям състав, Chapman срещу Обединеното кралство, № 27238/95 (18 януари 
2001 г.), параграф 103: „Допълнително съображение, което трябва да бъде отчетено с 
предимство от националните органи, е, че когато липсва алтернативна възможност за 
жилищно настаняване, намесата е по-сериозна в сравнение със случаите, когато такава 
възможност съществува. Колкото по-подходящо е алтернативното жилище, толкова по-
малко сериозна е намесата, произтичаща от извеждането на жалбоподателя от неговото 
жилище“. В заключение съдът е постановил (параграфи 112—113), че на 
жалбоподателката са били предоставени алтернативни жилища и че тя не е 
предоставила на Съда специални съображения, които следва да бъдат взети предвид 
(например липса на средства).  

73  ЕСПЧ, решение на състав, Codona срещу Обединеното кралство, 485/05 (07 февруари 
2006 г.). За сходно дело, засягащо travellersвъв Франция, вж. ЕСПЧ, решение на състав, 
Gabriel Louis Stenegry et Mme Sonia Adam c. France, 40987/05, (22 май 2007 г.). И в двата 
случая Съдът се е произнесъл, че компетентните органи са предоставили на 
жалбоподателите (съответно британски циганин и френски travellers) алтернативни 
жилища след тяхното принудително извеждане, в резултат на което няма нарушение на 
член 8, въпреки че предоставените жилища не са удовлетворили напълно техните 
културни потребности. Трябва да се отбележи, че по делото Codona Съдът е посочил, 
че траен отказ на компетентните органи да предоставят на жалбоподателя жилище, 
отговарящо на културните му потребности, в действителност представлява нарушение 
на конвенцията.  

74  Въз основа на удовлетворено искане по правило 39 Европейският съд по правата на 
човека може да нареди на съответното правителство предприемане на конкретни мерки 
до разглеждането на жалбата от Съда (например ако жалбоподателят е подал жалба във 
връзка с неговото предстоящо депортиране в страна, където според него той може да 
бъде подложен на изтезания, Съдът може да разпореди на правителството да спре 
депортирането до разглеждането на жалбата). В практиката си Съдът удовлетворява 
искания по правило 39 само в случаите, когато е застрашен животът или здравето на 
жалбоподателя, т. е. които попадат в приложното поле на член 2 или член 3 от 
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правителство да предприеме мерки за прекратяване на извеждането75, което 
разпореждане е изпълнено. Освен това, със съобщението до българското 
правителство относно жалбата Съдът е призовал правителството да коментира 
защо съответните органи, които са допускали съществуването на ромското селище 
в продължение на много години, са взели решение да си възстановят владението 
върху терена и дали планират да реализират конкретни проекти, чрез които да 
помогнат на всички жалбоподатели да получат жилищно настаняване за себе си и 
по-специално за по-уязвимите лица, например децата, болните и възрастните.76  

3.2.2.  Европейски комитет за социални права 

Както първоначалната Европейска социална харта от 1961 г., така и ревизираната 
Европейска социална харта (ЕСХ) от 1996 г. съдържат разпоредби, които са пряко 
или непряко свързани с жилищното настаняване (съответно член 16 и член 31). В 
Хартата (както в първоначалната, така и в ревизираната версия) е предвидено, че 
гарантираните с тези актове права следва да се реализират по 
недискриминационен начин.  

Европейският комитет за социални права (ЕКСР) е органът, натоварен с надзора 
върху прилагането на Европейската социална харта от държавите-страни. В 
изпълнение на тези свои правомощия комитетът е разглеждал многократно 
въпроса за жилищното настаняване като цяло и за достъпа на ромите и travellers 
до жилищно настаняване в частност, както в своите заключения относно 
съответствието на държавите-страни с хартата, така и в своите решения по 
колективни жалби. До момента са произнесени три решения по колективни 
жалби, отнасящи се изключително до въпроси, свързани с жилищното 
настаняване на ромите77, както и други две78, засягащи жилищното настаняване по 
принцип, но включващи компонент, свързан с жилищното настаняване на 
travellers. Към август 2009 г. други две жалби, засягащи жилищното настаняване 

                                                                                         
 

конвенцията. Това на свой ред означава, че Съдът е преценил, че извеждането на 
ромите ще застраши тяхното и на техните семейства здраве и/или живот.  

75  Тези мерки не са оповестени публично, но въз основа на резултата се прави изводът, че 
Съдът е призовал българското правителство да не привежда в действие решението за 
извеждане.  

76  ЕСПЧ, изложение на фактически обстоятелства и въпроси към страните, Йорданова и 
други срещу България, 25446/06, решение за съобщаване, 8 юли 2008 г. 

77  ЕКСР, решение по същество, ЕЦПР срещу Гърция, колективна жалба № 15/2003, (8 
декември 2004 г.), ЕКСР, решение по същество, ЕЦПР срещу Италия, колективна 
жалба № 27/2004 (7 декември 2005 г.), ЕКСР, решение по същество, ЕЦПР срещу 
България, колективна жалба № 31/2005, (18 октомври 2006 г.). Всички решения и 
свързаната с тях документация са достъпни в интернет на следния адрес:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_en.asp (19 август 2009 г.). 

78  ЕКСР, решение по същество, International Movement ATD Fourth World срещу Франция, 
колективна жалба № 33/2006, (5 декември 2007 г.) и ЕКСР, решение по същество, 
European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA) 
срещу Франция, колективна жалба № 39/2006 (5 декември 2007 г.). 
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на роми, са обявени за допустими и са в процес на разглеждане от ЕКСР, а трета 
жалба е регистрирана79. 
  
Според ЕКСР подходящото жилище е жилище със стабилна конструкция, което е 
безопасно в санитарно и здравно отношение, както и жилище, което не е 
пренаселено и е обезпечено с необходимите комунални услуги, като извозване на 
отпадъците, електричество, отопление и водоснабдяване. Наемателите на такова 
жилище следва да разполагат с правна защита на държането. Въпреки че при 
определени обстоятелства може да е необходимо предоставяне на временен 
подслон, такъв подслон също трябва да отговаря на определени стандарти и да 
бъде достъпен във финансово отношение. На лицата, настанени в такива жилища, 
следва да бъде осигурено подходящо (т. е. постоянно) жилищно настаняване в 
разумен срок. По отношение на travellers под жилищно настаняване следва да се 
разбира наличието на достатъчен брой подходящо оборудвани площадки за 
лагеруване80. По отношение на финансовата постижимост едно жилище се счита 
за постижимо, когато домакинството е в състояние да заплати първоначалните 
разходи (например депозит и предплата за наем), както и дългосрочно да заплаща 
текущия наем и/или други разходи (комунални услуги и разходи за поддръжка) и 
при това да може да поддържа минимален стандарт на живот, отговарящ на 
критериите на съответното общество81. Освен това ЕКСР е подчертал изрично 
връзката между неподходящите жилища и рисковете за здравето82.  

ЕКСР е разгледал подробно въпроса за защитата от принудителни извеждания и е 
определил извеждането като „лишаване от жилище, което е било обитавано от 
изведеното лице, на основание на неплатежоспособност или неправомерно 
обитаване“83. Извеждания следва да се предприемат само при крайна 
необходимост, като дори в тези случаи те следва да отговарят на приложимите 
стандарти, които следва да защитават в достатъчна степен правата на 
засегнатите лица. Тези правила следва да включват предварителни консултации 
със засегнатите лица и предоставяне на достатъчно предизвестие за датата на 
извеждането, както и следва да регламентират обстоятелствата, при които могат 
да се осъществяват извеждания. Следва да се осигурява алтернативно жилищно 

                                                      
 
79  ЕКСР, решение относно допустимост, International Centre for the Legal Protection of 

Human Rights (INTERIGHTS) срещу Гърция, колективна жалба № 49/2008 (23 
септември 2008 г.), ЕКСР, решение относно допустимост, ЕЦПР срещу Франция, 
колективна жалба № 51/2008 (23 септември 2008 г.) и Centre on Housing Rights and 
Evictions (COHRE) срещу Италия, колективна жалба № 58/2009, регистрирана на 29 
май 2009 г. 

80  ЕКСР, решение по същество, ЕЦПР срещу Гърция, колективна жалба № 15/2003 (08 
декември 2004 г.), параграфи 24—25 и параграф 46, ЕЦПР срещу Италия, колективна 
жалба № 27/2004 (7 декември 2005 г.), параграф 35, ЕКСР, решение по същество, ЕЦПР 
срещу България, колективна жалба № 31/2005 (18 октомври 2006 г.), параграф 56. 

81  ЕКСР, решение по същество, International Movement ATD Fourth World срещу Франция, 
колективна жалба № 33/2006 (5 декември 2007 г.), параграф 94. 

82  ЕКСР, решение по същество, ЕЦПР срещу България, колективна жалба № 46/2007, (3 
декември 2008 г.) параграф 47. 

83  ЕКСР, решение по същество, International Movement ATD Fourth World срещу Франция, 
колективна жалба № 33/2006 (5 декември 2007 г.), параграф 78. 
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настаняване или субсидии за жилищно настаняване, дори когато извеждането е 
обосновано със съображения от обществен интерес. На извежданите лица следва 
да се предоставят правни средства за защита и правна помощ, както и 
обезщетения в случаи на неправомерни извеждания84. Горните изисквания са 
кумулативни: въпреки че съгласно френското законодателство много от тези 
изисквания са били изпълнени (например компетентните органи са положили 
усилия за предотвратяване на извежданията, предоставени са достатъчни 
предизвестия и извежданията не са предприети през зимата), френското 
законодателство не предвижда никакви гаранции, че изведените лица ще бъдат 
настанени в алтернативни жилища. По мнението на ЕКСР това обстоятелство е 
достатъчно, за да се направи заключение, че Франция е в нарушение на член 31, 
параграф 2 от хартата85. 

В своето решение по колективна жалба № 31/2005, ЕЦПР срещу България, ЕКСР 
отбелязва, че лицата, чиито права не са защитени в достатъчно степен от закона, 
могат да са принудени да нарушават закона, за да задоволят основните си 
потребности. Това, обаче, не бива да се използва като претекст тези лица да 
бъдат лишавани от техните права или да не се предприемат мерки за промяна на 
това положение. Комитетът отбелязва, че, въпреки че условията за узаконяване на 
нерегламентираните селища изглеждат неутрални, те имат непряк 
дискриминационен ефект върху ромите, тъй като не отчитат дългогодишното 
бездействие на държавата по отношение на задоволяването на жилищните нужди 
на ромите чрез интегриран и последователен подход. Като последица от това са 
ограничени възможностите за узаконяване на ромските жилища, тъй като те не 
отговарят на съответните критерии86. Това на свой ред означава, че е по-голяма 
вероятността ромите да бъдат извеждани от техните незаконни жилища87. 
Аналогично ЕКСР отбелязва, че недостигът на площадки за лагеруване за 
travellers във Франция се дължи на недостатъчно ефективното прилагане на 
френската политика за осигуряване на места на лагеруване. Поради това е по-
вероятно travellers да са принудени да паркират незаконно своите каравани, което 
е свързано с повишен риск от извеждане88.  

 

                                                      
 
84  Вж. например ЕКСР, решение по същество, ЕЦПР срещу Гърция, колективна жалба 

№ 15/2003 (8 декември 2004 г.), параграф 51, ЕКСР, решение по същество, ЕЦПР срещу 
Италия, колективна жалба № 27/2004 (7 декември 2005 г.), параграф 41, ЕКСР, решение 
по същество, ЕЦПР срещу България, колективна жалба № 31/2005 (18 октомври 
2006 г.), параграф 52, ЕКСР, решение по същество, International Movement ATD Fourth 
World срещу Франция, колективна жалба № 33/2006 (5 декември 2007 г.), параграф 78. 

85  ЕКСР, решение по същество, International Movement ATD Fourth World срещу Франция, 
колективна жалба № 33/2006 (5 декември 2007 г.), параграф 80. 

86  ЕКСР, решение по същество, ЕЦПР срещу България, колективна жалба № 31/2005 (18 
октомври 2006 г.), параграф 55. 

87  ЕКСР, решение по същество, ЕЦПР срещу България, колективна жалба № 31/2005 (18 
октомври 2006 г.), параграф 56. 

88  ЕКСР, решение по същество, International Movement ATD Fourth World срещу Франция, 
колективна жалба № 33/2006 (5 декември 2007 г.), параграф 151. 
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3. 3. Правото на жилище и защитата от 
 принудително извеждане съгласно 
 националното законодателство 

Жилищното настаняване е преимуществено в компетентността на държавите-
членки на ЕС. Въпросът за дискриминацията е включен в компетентността на ЕС, 
както е посочено по-горе, посредством Директивата за расовото равенство, член 3, 
параграф 1, буква з). Хартата на основните права на Европейския съюз 
потвърждава, че ЕС „признава“ правото на социална помощ и на помощ за 
жилище, предназначени да осигурят достойно съществуване на всички лица, които 
не разполагат с достатъчно средства89. Хартата, обаче, се отнася до държавите-
членки, „единствено когато те прилагат правото на Съюза“. Правата като 
разглежданото тук трябва да се разбират „в съответствие с правилата, установени 
от правото на Съюза и от националните законодателства и практики“90. В 
националните правни системи на отделните държави-членки са застъпени 
различни подходи към правото на жилище.  

Някои държави-членки са въвели право на жилище, което подлежи на съдебна 
защита, например Франция91, автономната област Каталония92 в Испания (сходен 
законопроект е в процедура на разглеждане в Андалусия)93 и Шотландия в 
Обединеното кралство94. Малко по-различен подход е възприет от Полша, 
където законодателството гарантира, че при никакви обстоятелства не се допуска 
оставяне на граждани без дом; когато на лице, срещу което е разпоредено 
извеждане, не е осигурено социално жилище, извеждането не се привежда в 
действие докато местните органи или лицето, което е изискало извеждането, 
осигурят временно настаняване в същото или близко населено място в жилище с 
поне пет кв. м жилищна площ на всеки член на домакинството95. В Обединеното 
кралство съгласно Закона за жилищното настаняване от 1996 г. местните органи 
са задължени да осигуряват жилище на лица, за които е преценено, че са 

                                                      
 
89  Вж. член 34, параграф 3 от хартата. Въпреки че все още хартата не е правно 

задължителен документ, се очаква, че тя ще повлияе съответните политики на ЕС. Вж. 
също член 21 от хартата, който съдържа разпоредба срещу дискриминацията с широк 
обхват. 

90  Вж. член 51, параграф 1 от хартата. 
91  Франция / Loi 2007-290 (5 март 2007 г.), известен като Loi DALO (Droit au Logement 

Opposable). 
92  Каталония / Ley 18/2007 (28 декември 2007 г.). 
93  Андалусия / Anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda (Проект на Закон за правото 

на жилищно настаняване). 
94  Шотландия / Homelessness etc. (Scotland) Act 2003 (Закон за бездомните и др. 

(Шотландия)) (5 март 2003 г.). 
95  Полша / Dz. U. 1964/43/296 (17 ноември 1964 г.), член 1046, изменен през 2005 г.  
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„бездомни“ и имат „приоритетна потребност“ от настаняване96. В Унгария 
Конституционният съд е дал тълкуване, че конституцията вменява на държавата 
задължение да осигурява жилище на лица, чийто живот е пряко застрашен97. 

Повечето държави-членки на ЕС са приели публични национални и/или 
регионални политики за своите граждани, от които могат да се възползват също и 
ромите и travellers. Например в Испания98 и Португалия99 положението с 
жилищното настаняване на ромите е подобрено благодарение на общите 
публични политики за жилищно настаняване. 

Трябва да отделим внимание и на въпроса за достъпа на travellers до съобразени 
с културните им потребности жилища. Въпреки че Ирландия100 и Обединеното 
кралство101 са въвели в действие законодателство за осигуряване на специфично 
социално жилищно настаняване за travellers под формата например на площадки 
за лагеруване или групови схеми за жилищно настаняване, броят на наличните 
терени е много ограничен. Липсата на свободни терени в съчетание с липсата на 
перспективи за напредък и постоянната заплаха от извеждания е причина много 
travellers да потърсят настаняване в постоянни жилища. Аналогично, въпреки че 
Белгия102 и Гърция формално приемат правото на ромите и travellers да водят 
номадски или полуномадски начин на живот, осигурените подходящи възможности 
за жилищно настаняване са толкова ограничени, че това тяхно право на практика е 

                                                      
 
96  Обединено кралство / Housing Act 1996 (Закон за жилищното настаняване от 1996 г.) 

(24 юли 1996 г.). 
97  Унгария / Конституционен съд, Резолюция № 42/2000 (8 ноември). 
98  Испания / Ley 41/1980 (5 юли 1980 г.). 
99  Programa Especial de Realojamento (PER) (Специална програма за алтернативно 

жилищно настаняване), стартирала през 1993 г. 
100  Ирландия / Housing (Traveller Accommodation) Act 1998 (Закон за жилищното 

настаняване (на travellers) от 1998 г.) (13 юли 1998 г.). 
101  Обединеното кралство е една от първите, ако не и първата държава, която е приела 

закон за жилищно настаняване на travellers под формата на Caravan Sites and Control of 
Development Act 1960 (Закон за площадките за паркиране на каравани и контрол на 
строителството от 1960 г.) (29 юни 1960 г.) и по-късно Caravan Sites Act 1968 (Закон за 
площадките за паркиране на каравани от 1968 г.) (26 юли 1968 г.). Към настоящия 
момент най-важната мярка във връзка с жилищното настаняване на travellers е 
приемането от Службата на заместник министър-председателя на циркулярно писмо 
№ 1/2006, Planning for Gypsy and Traveller Caravan Sites (Планиране за осигуряване на 
площадки за паркиране на каравани за цигани и travellers), което съдържа валидни в 
национален мащаб указания относно аспектите на планирането за определяне и 
оборудване на площадки за лагеруване на travellers.  

102  Необходимо е да се прави разграничение по отношение наличието на площадки в 
отделните региони в Белгия: Фландрия, регион Брюксел-столица и Валония: 1) В 
регион Фландрия правото на ромите и travellers да водят номадски или полуномадски 
начин на живот е фактически и законово прието. Предвидени са официални площадки 
за лагеруване, макар че техният брой е недостатъчен; 2) в регион Брюксел-столица и 
във Валония номадският или полуномадски начин на живот не е регламентиран от 
регионалното законодателство в областта на жилищното настаняване. Липсват 
подходящи официални площадки за лагеруване за роми и travellers, но се допуска 
използването на определен места като временни площадки за лагеруване. Тези места, 
обаче, са твърде недостатъчни. 
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невъзможно да се реализира. В Нидерландия в миналото е действал специален 
закон за travellers, който впоследствие е отменен103. В резултат на отмяната 
съществуващите площадки са демонтирани, като само ограничен брой нови 
площадки са предоставени за ползване на travellers. Това е довело до 
пренаселване на съществуващите площадки и нарастване на броя на travellers, 
които се преместват в „обикновени“ социални жилища. 

Редица държави-членки предоставят стимули за борба срещу сегрегацията. 
Например в Унгария подаваните от местните органи заявления за финансова 
подкрепа от структурните фондове за проекти за жилищно настаняване трябва да 
бъдат придружени с ясна политика за равни възможности; в резултат на това 
местните органи трябва да разработят мерки за интегрираните на ромите в 
обществото104. Освен това унгарският Закон за равно третиране и насърчаване на 
равните възможности от 2003 г.105 съдържа специални разпоредби, свързани с 
въпроса за сегрегацията при жилищното настаняване106. В Словакия се 
препоръчва, макар да не е задължително, включване на антидискриминационно 
измерение в жилищните политики за ромите107. Аналогично във Финландия 
общините следва да отчитат въпросите, свързани с жилищното настаняване на 
ромите, когато изготвят своите планове за етническо равенство, макар че не са 
предвидени санкции за неспазване на това задължение108. 

В много държави-членки изпълнението на програмите за жилищно настаняване на 
ромите и travellers зависи от допълнителни законодателни актове, които не винаги 
се приемат навреме. От друга страна държави, като Ирландия, Италия (на 
регионално равнище) и Франция са приели специализирани закони за жилищно 

                                                      
 
104  Така например съгласно Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) (Нов унгарски план за 

развитие) местните органи са задължени да разработват Интегрирани стратегии за 
развитие на градските райони, включващи Планове срещу сегрегацията. За 
информация относно постигнатия до момента напредък вж. Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium (2008 г.), Kormányzati intézkedések a lakhatási szegregáció visszaszorítására. 
Документът е достъпен на адрес: http://www.romaweb.hu/romaweb/index.html (27 март 
2009 г.). 

105 Унгария / Закон № CXXV от 2003 г. 
106  Законът регламентира конкретни видове ситуации, свързани с жилищното настаняване, 

в които принципът за равно третиране е нарушен по отношение на лица с 
характеристики, предмет на защита, които са подложени пряко или непряко на 
дискриминация във връзка с предоставяни от държавната или местната администрация 
помощи, преференции или субсидии за жилищно настаняване; в рамките на процедури 
по продажба или отдаване под наем на апартаменти и строителни парцели, публична 
собственост; на които е отказано издаване на строителни разрешения или са им 
поставени условия за издаване на такива разрешения въз основа на някоя от 
характеристиките, предмет на защита. В закона е предвидено, също така, че 
разпоредбите, свързани с жилищното настаняване, не могат да имат за цел 
принудителна сегрегация на групи от населението, притежаващи някоя от 
характеристиките, предмет на защита. 

107  Словакия / Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (2006 г.), Postupy prípravy a 
vzorové projekty výstavby bytov nižšieho štandardu (Методи за подготовка и примерни 
проекти за изграждане на апартаменти от ниска категория), стр. 3. 

108  Финландия / 21/2004 (20 февруари 2009 г.). 
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настаняване на ромите и travellers, които понастоящем са в сила109. В миналото 
подобни закони са действали и във Финландия110 и Нидерландия, но 
впоследствие те са били отменени.  

По отношение на извежданията, в Австрия111, Франция112, Германия113 и 
Словения114 действат механизми и процедури за отстраняване и превенция на 
причините, които могат да доведат до извеждане. В Италия115 привеждането в 
действие на заповед за извеждане може да бъде спряно за срок до 18 месеца в 
определени случаи116, докато в Германия извеждането може да се отложи (дори 
за неограничен срок), ако наемателят не е извършил сериозно нарушение на своя 
наемен договор и може да докаже, че загубата на жилището ще му причини 
конкретни трудности (невъзможността за намиране на подходящо жилище, в което 
да се пренесе, може да се счита за такова затруднение)117. Полша118 и Латвия119 
също следва да бъдат посочени като държави, които задължават при определени 
обстоятелства собствениците на жилища (физически лица) да намерят 
алтернативни жилища за наемателите си, преди да предприеме извеждане. Много 
местни органи в Унгария120 са взели решения за преустановяване на 
извежданията през зимата (обикновено между ноември или декември и март); във 
Франция121 и Полша122 извежданията по правило се преустановяват съответно 

                                                      
 
109  Това не означава, че не са приети други законодателни актове (например решения на 

министри) или закони, в които са предвидени мерки за уязвимите групи, и в които 
изрично се посочват ромите и travellers. Тук насочваме вниманието към законите, 
които уреждат изключително и изрично въпросите, свързани с жилищното настаняване 
на ромите и travellers. Например в Словения е приет закон, специално насочен към 
ромите, в който, наред с другото, са включени разпоредби, регламентиращи 
задълженията на държавата по отношение на жилищното положение на ромите. 

110  Финландия / Mustalaisasiain neuvottelukunta (1981 г.), Mustalaiset vähemmistönä 
suomalaisessa yhteiskunnassa (Закон за подобряване на жилищните условия на 
циганите). 

111  A. Schoibl, H. Schoibl (2006 г.), Wohnungslosigkeit in Österreich: Grundauswertung der 
quantitativen Angaben, aus der Fragebogenerhebung ‚Wohnungslosenhilfe und 
gesundheitsbezogene Dienstleistungen für wohnungslose Menschen’. Документът е 
достъпен на адрес:  
http://www.helixaustria.com/uploads/media/Kurzbericht_zu_Wohnungslosigkeit_in__sterrei
ch_06-12.pdf (19 март 2009 г.). 

112  ЕКСР, решение по същество, International Movement ATD Fourth World срещу Франция, 
колективна жалба № 33/2006 (5 декември 2007 г.), параграф 79 и параграф 81.  

113   Германия / SGB XII, Sec. 67-69, SGB II, Sec. 22 (5), BGB Sec. 574 (2). 
114  Словения / SOP 2003-01-3312 (19 юни 2003 г.), член 104, параграфи 1, 2, 3, и 4. 
115  Вж. ЕКСР (2007 г.), Заключения за 2007 г. (Италия). Документът е достъпен на адрес: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ (11 септември 2009 г.), стр. 73—74. 
116  Привеждането в изпълнение на заповед за извеждане може да бъде спряно за срок до 18 

месеца за определени категории лица, като възрастни хора и хора с увреждания, и се 
прилага само към извеждания от къщи или апартаменти, но не и за селища и лагери. 

117  Германия / BGB Sec. 574a. 
118  Полша / Dz. U. 1964/43/296 (17 ноември 1964 г.), изменен по-късно, член 1064. 
119  Латвия / Par dzīvojamo telpu īri (16 февруари 1993 г.), изменен. 
120  Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Унгария (2009 г.), Тематично 

проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 
121  Национална фокусна точка на мрежата RAXEN във Франция (2009 г.), Тематично 

проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 
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между 1 ноември и 15 март, и между 1 ноември и 30 март. В Австрия123 и 
Белгия124 законът изисква компетентните органи да бъдат уведомявани за 
заповеди/искания за извеждания, за да могат да окажат съдействие на изведените 
семейства или на лицата, чието извеждане предстои, да намерят жилище в 
разумен срок.  

Що се отнася до процедурите, в рамките на които биват разпореждани 
извеждания, данните на RAXEN показват, че е налице голямо разнообразие на 
приложими процедури; основанията за искане на извеждане включват 
неизпълнение на задължението за плащане на наемната цена, нарушения на 
други условия на наемните договори, нанасяне на вреди на имущество и т. н. Като 
правило законодателствата на всички държави-членки предвиждат възможност за 
съдебен контрол на извежданията. Определящ фактор за момента на 
осъществяване на този съдебен контрол (т. е. преди или след издаване на 
заповедта за извеждане) обикновено е правният статут на лицето, което иска 
издаване на заповед за извеждане. Така, в случаите, когато извеждане се иска от 
частно лице, се изисква съдебна заповед. В някои случаи, обаче, ако собственикът 
на парцела е държавна агенция, заповедта за извеждане се изготвя под формата 
на административно решение, което подлежи на обжалване пред съда125. Този 
подход има редица недостатъци, тъй като наемателят/самонастанилото се лице 
може да няма възможност да си осигури необходимото процесуално 
представителство в подходящ срок, за да представи своите аргументи пред съда, 
в резултат на което възможността му да оспори извеждането (ако такава е 
предвидена в националното законодателство) може да се окаже илюзорна. Имайки 
предвид, че това важи и за първия подход, тъй като само съдът може да нареди 
извеждане в този случай, той би могъл ex officio да вземе под внимание 
положението на наемателя и да отхвърли искането или да спре привеждането на 
извеждането в действие за пределен срок.  

Държавите-членки са възприели различни подходи и по отношение на мерките, 
които органите следва да предприемат след извеждането. По-голямата част от тях 
имат разпоредби за алтернативно жилищно настаняване с различен характер и 
качество, вариращи от приюти за настаняване в неотложни случаи / на бездомни, 
апартаменти, отдавани под наем на субсидирани цени, настаняване в хотелски 
стаи, жилища с базово обзавеждане и нормални жилища (съчетание от тези 

                                                                                         
 
122  Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Полша (2009 г.), Тематично 

проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 
123  Австрия / BGBl 520/1981 (01 декември 1981 г.), изменен за последен път с BGBl II 

295/2008, член 33a, и Австрия / BGBl 264/1951, изменен за последен път с BGBl II 
452/2008 (20 декември 1951 г.), член 569.  

124  Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Белгия (2009 г.), Тематично 
проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 

125  Това разграничение не е абсолютно; в Чешката република частен собственик може да 
изведе свой наемател без съдебно разпореждане; наемателят, обаче, има право да 
обжалва извеждане пред съда, макар че в такъв случай наемателят е длъжен да докаже, 
че извеждането би било неправомерно. Чешка република / 107/2006 (31 февруари 
2006 г.). 



Жилищни условия на ромите и travellers в ЕС 

43 

видове алтернативно жилищно настаняване се прилага например в Белгия, 
Чешката република, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, 
Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Австрия, Полша, Словакия, Словения, 
Швеция и Обединеното кралство). В някои случаи правото на предоставяне на 
ново жилище е поставено в зависимост от причините, които са довели до 
извеждането и/или от принадлежността на изведените лица към специална 
категория (например в Латвия126 и Полша127). Алтернативно жилище не се 
предоставя автоматично в Словакия, където в някои случаи лицето, срещу което 
се води процедура за извеждане, е задължено да убеди съда, че трябва да получи 
алтернативно жилище128. В други случаи, например в България, Гърция, 
Унгария, Румъния, Испания и Португалия, липсват ясни механизми за 
предоставяне на алтернативно жилище и се съобщава за широко многообразие от 
местни практики.  

Специално законодателство, регламентиращо извежданията на travellers 
съществува в Ирландия129, Обединеното кралство130 и Франция131. 
Извежданията подлежат на обжалване, но понякога съдът разглежда тези дела 
след извеждането на жалбоподателите от жилището. И трите страни са приели 
закони132, криминализиращи самонастаняването в частни и публични имоти, които 
могат да засегнат travellers; такива действия на самонастаняване се наказват с 
глоби и/или затвор, като тези наказания могат да бъдат съпроводени и с 
конфискация на превозните средства. В Италия съгласно прието неотдавна 
законодателство133 префектите на Рим, Милано, Неапол, Торино и Венеция са 
оправомощени да предприемат мерки по отношение на роми и синти, включващи 
извеждане на роми и синти от нерегламентирани лагери.  
                                                      
 
126  Латвия / Par dzīvojamo telpu īri (Закон (16 февруари 1993 г.), член 36, параграф 1, част 1. 
127  Полша / Dz. U. 2001/71/733 (21 юни 2001 г.), изменен, член 14. 
128  Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Словакия (2009 г.), Тематично 

проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 
129  Criminal Justice (Public Order) Act 1994 (Закон за наказателното правораздаване 

(обществения ред) от 1994 г., изменен с Housing (Miscellaneous Provisions) Act, 2002 
(Закон за жилищното настаняване (други разпоредби) от 2002 г.) (10 април 2002 г.). 

130  Обединено кралство / Criminal Justice and Public Order Act 1994 (Закон за наказателното 
правораздаване и обществения ред от 1994 г.) (глава 33), изменен. 

131  Франция / Loi n°2007-297 (5 март 2007 г.). 
132  Ирландия / Housing (Miscellaneous Provisions) Act 2002 (Закон за жилищното 

настаняване (други разпоредби) от 2002 г.), изменен, Обединено кралство / Criminal 
Justice and Public Order Act 1994 (c.33) (Закон за наказателното правораздаване и 
обществения ред от 1994 г.) (глава 33), изменен и Франция / Loi n°2003-239 (18 март 
2003 г.); Тук следва да се отбележи, че текстът на ирландския закон на визира изрично 
или мълчаливо travellers. В съобщение за пресата на правителството се посочва, обаче, 
че причината за приемането на закона е необходимостта от регламентиране на 
„съществуващите големи лагери“. Съгласно доклади на неправителствени организации 
този закон е използван изключително срещу travellers. Вж.: Irish Traveller Movement 
(ITM) (без дата), (A Briefing document on the use of the Housing (Miscellaneous.Provisions) 
Act, 2002 г. Документът е достъпен на адрес: www.itmtrav.com (16 май 2009 г.). 

133  Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel 
territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia (21 май 2008 г.). През май 2009 г. 
срокът на извънредното положение е продължен до декември 2010 г. и в обхвата му са 
включени Венеция и Торино. 
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Възможно е travellers, живеещи на регламентирани площадки, да се ползват с по-
малка защита на държането в сравнение с живеещите в къщи. В Обединеното 
кралство наемателите, живеещи на площадки, собственост на местните органи, 
се считат за „титуляри на разрешения“, а не за наематели и в това си качество 
имат по-малко (по-конкретно те могат да бъдат изведени без каквито и да е мотиви 
след връчване на 28-дневно предизвестие и издаване на съдебно разпореждане 
за възстановяване на владението). Въпреки че съдилищата могат да спират 
привеждането в действие на предизвестието за срок до 12 месеца, те не могат да 
го анулират. Travellers в Ирландия също се считат за „титуляри на разрешения“, а 
не за наематели, като последица от което се ползват с по-малко процесуални 
средства за защита в случаи на извеждане. Правилниците за ползване на много 
площадки за лагеруване във Франция и лагери в Италия предвиждат 
принудително извеждане като санкция дори за незначителни нарушения. Фактът, 
че караваните не се признават за жилища във Франция, предполага също така, че 
travellers не се ползват от забраната за извършване на извеждания през зимния 
период134. 

 

3. 4. Жилищни политики за ромите и 
  travellers в Европа 

3.4.1.  Европейски съюз (ЕС) 

През юни 2009 г. Съветът на Европейския съюз публикува своите Заключения 
относно приобщаването на ромите, с които призова Комисията и държавите-
членки да вземат под внимание Общите основни принципи за приобщаване на 
ромите135, когато изготвят, наред с другото, политики за социално включване и 
достъп до жилищно настаняване: „Политиките за приобщаване на ромите спазват 
и осъществяват основните ценности на Европейския съюз, между които права и 
достойнство на човека, недискриминация и равни възможности, както и 
икономическо развитие. Политиките за приобщаване на ромите са част от 
основните политики, особено в областта на образованието, заетостта, социалните 
въпроси, жилищното настаняване, здравеопазването и сигурността. Целта на тези 
политики е ромите да получат действителен достъп до равни възможности в 
                                                      
 
134  Национална фокусна точка на мрежата RAXEN във Франция (2009 г.), Тематично 

проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 
135  Съвет на Европейския съюз (2009 г.), Заключения на Съвета относно приобщаването 

на ромите, 2 947-о заседание на Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси. Документът е достъпен на адрес: 

 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2808&langId=en (19 юли 2009 г.); 
Принципите са дадени в приложение към този доклад.  
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обществата на държавите-членки.“ Наред с това текстът на принципите 
подчертава следното: „Всички политики на приобщаване имат за цел извоюването 
на място за ромите сред общественото мнозинство (по отношение на 
образователни институции, работни места и жилища). В случай че все още 
съществува пълна или частична сегрегация в образованието или жилищното 
настаняване, това наследство трябва да бъде преодоляно от политиките на 
приобщаване на ромите“136.  

Очаква се, че Общите основни принципи за приобщаване на ромите ще 
ориентират по-нататъшните политики на ЕС в областта на правата на ромите. 
Непосредствено видим практически ефект от новия подход на ЕС е допускането на 
възможността137 за използване на структурните фондове на през периода 2007—
2013 г. за проекти за социално жилищно настаняване (включително узаконяване 
на ромски селища, социални жилища и оборудване на селища с необходимите 
комунални услуги). Европейската комисия подчертава, че структурните фондове 
„могат да подпомагат мерки за подобряване на жилищния фонд — друг основен 
проблем пред ромските общности“138.  

В Регламента относно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) се 
посочва, че е „необходимо да се постанови, че приносът на ЕФРР за покриване на 
разходи за жилищно строителство да бъде насочен към осигуряване на качествени 
жилища за лица с ниски доходи, включително наскоро приватизирания жилищен 
фонд, както и към осигуряване на жилища за лица от социалните категории в 
неравностойно положение“.139 Съгласно Регламента за прилагане на Европейската 
комисия „предоставяне на модерни доброкачествени социални жилища чрез 
ремонт и преустройство на съществуващи сгради, собственост на публични органи 
или на субекти с нестопанска цел“ е допустима дейност за финансиране от 
ЕФРР140. Районите, избрани за осъществяване на операции по жилищно 
настаняване, трябва да отговарят на някои задължителни критерии: те трябва да 

                                                      
 
136  Съвет на Европейския съюз (2009 г.), Заключения на Съвета относно приобщаването 

на ромите, 2 947-о заседание на Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси, приложение, Принципи № 1 и № 4. 
Документът е достъпен на адрес: 

 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2808&langId=en (19 юли 2009 г.). 
Принципите са дадени в приложение към този доклад.  

137  Бюлетин на Европейската комисия The Roma in the European Social Fund 2007-2013 
(Ромите и Европейският социален фонд, 2007—2013 г.). Документът е достъпен на 
адрес: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/roma_en.pdf, стр. 7 (19 юли 2009 г.). 

138 Работен документ на службите на Комисията, Инструменти и политики на Общността 
за приобщаване на ромите, SEC (2008) 2172, 2 юли 2008 г., стр. 17.  

139  Съображение № 6 към Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юли 2006 година относно Европейския фонд за регионално развитие и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/1999, в ОВ L 210, 31 юли 2006 г., стр. 1. 

140  Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г., член 47, параграф 2, 
буква б), за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 
Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) 
№ 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за 
регионално развитие, ОВ L 371, 27.12.2006 г., стр. 1. 
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са засегнати от „висока степен на бедност и изолация“ и да имат „голям брой 
имигранти, етнически и малцинствени групи или бежанци“141.  

Някои държави вече са признали необходимостта от по-тясно сътрудничество и 
по-ефективно използване на структурните фондове. За тази цел 12 държави-
членки142 са създали мрежа (EURoma), чиято цел е да популяризира и насърчава 
използването на структурните фондове за повишаване ефективността на 
политиките за ромите посредством обмен на информация за добри практики, 
подходи и стратегии143.  

3.4.2.  Съвет на Европа 

Комитетът на министрите на Съвета на Европа е приел редица препоръки, пряко 
свързани с въпросите на жилищното настаняване на ромите, водещи номадски и 
уседнал начин на живот. Препоръка Rec(2005)4 на Комитета на министрите до 
държавите-членки относно подобряване на жилищните условия на ромите и 
travellers в Европа144 подчертава необходимостта от реализиране на изчерпателни 
и интегрирани жилищни политики за ромите и излага редица принципи и насоки, 
които следва да бъдат зачитани и взети предвид. Основавайки се на дефиницията 
за подходящо жилище, приета от Програмата на ООН за населените места (UN 
Habitat), както и на Общ коментар № 4 на КИСКП, препоръката разглежда редица 
параметри — от защитата на ромските селища от сегрегация до тяхното 
узаконяване и защита от принудително извеждане и дискриминация. Подобни 
принципи и насоки се съдържат в приетата по-рано Препоръка Rec(2004)14 на 
Комитета на министрите до държавите-членки относно движението и 
лагеруването на travellers в Европа във връзка с изграждането на подходящо 
оборудвани площадки за лагеруване145. Освен това, съгласно Препоръка 
Rec(2008)5 относно политиките за ромите и/или travellers в Европа държавите 
следва да прилагат „съгласувана, изчерпателна и достатъчно обезпечена с 
ресурси национална и регионална стратегия с краткосрочни и дългосрочни 
планове за действие, цели и показатели за изпълнение на политиките, насочени 
към преодоляване на правната и/или социалната дискриминация срещу ромите 

                                                      
 
141 Член 47, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1828/2006. 
142  България, Чешката република, Финландия, Гърция, Италия, Унгария, Полша, 

Португалия, Румъния, Испания, Словакия и Швеция. 
143  Вж. http://www.euromanet.eu/ (19 юли 2009 г.). Партньорската проверка в областта на 

социалната закрила и социалното включване и Оценката на социалното включване 
разглеждат (макар и не изчерпателно) проблемите, свързани с ромите. Вж.: 
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/ (19 юли 2009 г.). 

144  Съвет на Европа, Препоръка на Комитета на министрите (2005 г.), 15 юни 2005 г. 
Документът е достъпен на адрес:  

 http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp (19 юли 2009 г.) 
145  Съвет на Европа, Препоръка на Комитета на министрите (2004 г.), 1 декември 2004 г. 

Документът е достъпен на адрес: 
 http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp (22 юли 2009 г.). 
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и/или travellers, както и да прилагат принципа на равенство“146. В своята резолюция 
по колективна жалба № 31, ЕЦПР срещу България Комитетът на министрите 
отбелязва, че: „…простата гаранция за равно третиране като средство за защита 
от дискриминация не е достатъчна. Член E (разпоредбата за недопускане на 
дискриминация в Ревизираната европейска социална харта) вменява задължение 
за отчитане на съответните разлики и предприемане на подходящи действия. Това 
означава, че за интегриране на едно етническо малцинство, като ромите, в 
обществото са необходими мерки, съдържащи положителни действия“147. 

По отношение на социалните политики Европейският комитет за социални права 
(ЕКСР) е подчертал значението на изготвяне и изпълнение на програми с цел да 
се гарантира, че уязвимите групи също могат да се ползват от правата, защитени с 
хартата. Тези програми следва да бъдат обезпечени в максимална възможна 
степен с необходимите ресурси, да имат разумни срокове за изпълнение, а 
напредъкът по тях следва да е измерим, като същевременно се отчитат 
особеностите/конкретното положение на бенефициерите на програмата148. Освен 
това, ако са налице данни, че дадена група е подложена в особена степен на 
дискриминация, държавите трябва да осигурят наличието на ефективни 
механизми за събиране на данни, позволяващи да се оцени въздействието на 
предприетите мерки149. ЕКСР разкритикувал и изтъкнатите от правителствата 
аргументи, че централните администрации се стремят да реализират програми за 
жилищно настаняване на ромите, но местните органи не желаят да сътрудничат; 
първите следва да бъдат държани отговорни за неизпълнението на вторите и да 
предприемат всички необходими мерки, включително налагане на санкции, за да 
гарантират прилагането на политиките150. 

Комисарят по правата на човека към Съвета на Европа също е изразил Своята 
загриженост относно положението на ромите и travellers в областта на жилищното 
настаняване, както в доклади, изготвени по повод на посещения в отделни 
държави, така и в специален доклад151. Комисарят е посочил, че въпросът за 
нарушенията на правата на ромите ще има приоритетно място в неговата работна 
програма и по време на посещенията си в държавите той ще наблюдава 

                                                      
 
146  Съвет на Европа, Препоръка на Комитета на министрите (2008 г.), 20 февруари 2008 г. 

Документът е достъпен на адрес: http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp (22 юли 2009 г.). 
147  Съвет на Европа, Препоръка на Комитета на министрите (2007 г.), Резолюция 

№ CM/ResChS(2007)2, колективна жалба № 31/2005, European Roma Rights Centre 
срещу България. Документът е достъпен на адрес: http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp 
(26 август 2009 г.). 

148  ЕКСР, решение по жалба на ЕЦПР срещу Гърция, колективна жалба № 15/2003, 
параграф 21. 

149  ЕКСР, решение по жалба на ЕЦПР срещу Гърция, колективна жалба № 15/2003, 
параграф 27. Вж. също ЕКСР, решение по жалба на ЕЦПР срещу Италия, колективна 
жалба № 27/2004, параграфи 23—24.  

150  ЕКСР, решение по жалба на ЕЦПР срещу Гърция, колективна жалба № 15/2003, 
параграф 29 и параграф 42. 

151  Съвет на Европа, Комисар по правата на човека (2006 г.), Final report by Mr Alvaro Gil-
Robles, Commissioner for Human Rights, on the human rights situation of the Roma, Sinti 
and travellers in Europe, CommDH(2006)1, Страсбург, 15 февруари 2006 г. 
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постигнатия напредък по изпълнение на националните планове за действие за 
ромите, подчертавайки, че ромите следва да бъдат третирани от 
административните органи като равноправни партньори във всички дейности, 
които ги засягат152. На 24 октомври 2007 г. комисарят по правата на човека и 
специалният докладчик на Организацията на обединените нации по правото на 
подходящо жилище публикуваха съвместно изявление, с което призоваха 
държавите да предприемат адекватни мерки за защита на правото на жилище на 
ромите в Европа. Те изтъкнаха, че техните служби получават нарастващ брой 
жалби, свързани с принудителни извеждания на роми в цяла Европа, и призоваха 
държавите-членки на Съвета на Европа да прилагат Основните принципи и 
насоки относно извежданията и преместванията, свързани със строителство, 
изготвени от специалния докладчик.153 Освен това, в своята препоръка относно 
реализирането на правото на жилище комисарят подчерта факта, че ромите и 
travellers в много случаи са жертви на дискриминация в областта на жилищното 
настаняване, и застъпи позицията, че държавите-членки следва да приемат и 
изпълняват национална стратегия за жилищно настаняване, която следва да 
съдържа мерки за равенството между половете, да идентифицира групите в 
неравностойно положение и уязвимите групи, и да включва положителни мерки, 
чиято цел е да гарантират, че тези групи могат да се ползват ефективно от 
правото на жилище154. 

Наред с горното неотдавна комисарят подчерта необходимостта държавите да 
включат в своите политики за правата на човека сравнителни показатели за 
изпълнение, като посочи за пример разработените от FRA показатели за правата 
на детето (това предполага, inter alia, събиране на статистически данни с 
разбивка)155. Комисарят подчерта също така необходимостта от оценка на 
държавните бюджети от гледна точка на правата на човека с цел да се гарантира 
разпределението на средства там, където има най-големи потребности, както и че 
при изготвянето на бюджетните предложения трябва да се държи сметка за 

                                                      
 
152  Съвет на Европа, Комисар по правата на човека (2007 г.), Roma must be partners in 

implementing their rights, програмна реч на Thomas Hammarberg, Комисар по правата на 
човека към Съвета на Европа, CommDH/Speech(2006)21, Страсбург, 6 ноември 2006 г. 
Документът е достъпен на адрес: http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp (17 
август 2009 г.). 

153  Съвет на Европа, Комисар по правата на човека (2007 г.), Joint Statement by Council of 
Europe Commissioner for Human Rights Thomas Hammarberg and UN Special Rapporteur 
on the Right to Adequate Housing Miloon Kothari, CommDH/Speech(2007)16, Страсбург, 
24 октомври 2007 г. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp (10 август 2009 г.). 

154  Съвет на Европа, Комисар по правата на човека (2009 г.), Recommendation of the 
Commissioner for Human Rights on the implementation of the right to housing, 
CommDH(2009)5, Страсбург, 30 юни 2009 г. Документът е достъпен на адрес:  

 http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp (9 септември 2009 г.).  
155  Съвет на Европа, Комисар по правата на човека (2009 г.), Viewpoint: Serious 

implementation of human rights standards requires that benchmarking indicators are defined. 
Документът е достъпен на адрес: http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp (25 
август 2009 г.). 
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тяхното потенциално отражение върху обществените групи в най-неравностойно 
положение156. 

Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН), независим 
орган за наблюдение на Съвета на Европа за борба срещу расизма, расовата 
дискриминация, ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността, е приела 
Обща препоръка относно политиката № 3 Борба срещу расизма и 
нетолерантността срещу ромите / циганите, в която се подчертава 
необходимостта от мерки срещу дискриминацията и дискриминационните практики 
в областта на жилищното настаняване157.  

Не по-малко важни са препоръките по въпросите на ромите, включително 
жилищното настаняване, на Консултативния комитет (КК) по Рамковата конвенция 
за защита на националните малцинства. Консултативният комитет подчерта, че 
„Влошените жилищни условия, често съчетани с физическа / пространствена 
отделеност на лицата, принадлежащи към определени национални малцинства, и 
по-специално ромите и travellers, съществено засягат техните възможности за 
участие в социалноикономическия живот и могат да доведат до задълбочаване на 
бедността, маргинализацията и социалната им изолация“158. 

Консултативният комитет също призовава държавите-страни по конвенцията да 
насърчават равния достъп до подходящи жилища, по-конкретно посредством 
подобряване на достъпа до субсидирано жилищно настаняване. Във връзка с тези 
мерки органите следва да гарантират „подходящо участие на заинтересованите 
лица в процеса на вземане на решения относно програмите за жилищно 
настаняване и сходни социални дейности, с цел подобряване на тяхното 
социалноикономическо положение, за да се гарантира, че нуждите на тези лица са 
удовлетворени в достатъчна степен. Подобни политики следва да бъдат 
обезпечени в достатъчна степен с необходимите ресурси“159. 

                                                      
 
156  Съвет на Европа, Комисар по правата на човека (2009 г.), Viewpoint: State budgets reveal 

whether the government is committed to human rights. Документът е достъпен на адрес:  
 http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp (27 август 2009 г.). 
157  ЕКРН (1998), General Policy Recommendation N° 3, Combating racism and intolerance 

against Roma/Gypsies. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp (22 юли 2009 г.). През 2009 г. 
работна група на ЕКРН беше натоварена със задачата да анализира докладите за 
наблюдението на положението на ромите в отделните страни с цел изготвяне на общи 
заключения. 

158  AC (2008 г.), Commentary on the Effective Participation of Persons Belonging to National 
Minorities in Cultural, Social and Economic Life and in Public Affairs.  

 ACFC/31DOC(2008)001, Strasbourg, 5 May 2008. Документът е достъпен на адрес:  
  http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp (26 август 2009 г.). 
159  AC (2008 г.), Commentary on the effective participation of persons belonging to national 

minorities in cultural, social and economic life and in public affairs, 
ACFC/31DOC(2008)001, Strasbourg, 5 May 2008. Документът е достъпен на адрес:  

 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp (9 септември 2009 г.), 
параграфи 57—60. 
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3.4.3.  Организация за сигурност и сътрудничество в 
  Европа (ОССЕ) 

Още през 1990 г. предшественикът на ОССЕ, Конференцията за сигурност и 
сътрудничество в Европа, отчете специфичните предизвикателства, с които се 
сблъскват ромите и travellers в региона на ОССЕ. Службата за контакти по 
въпросите на ромите и синтите е създадена през 1994 г. в рамките на Бюрото за 
демократични институции и човешки права (ODIHR), а през 1998 г. е създадена 
службата на съветника по въпросите на ромите и синтите. Друга институция на 
ОССЕ, която отделя систематично внимание на проблемите на ромите, синтите и 
travellers, е Службата на Върховния комисар по националните малцинства (ВКНМ).  

Издаденият от ВКНМ през 2000 г. Доклад за положението на ромите и синтите в 
рамките на ОССЕ съдържа обобщен преглед на положението на ромите, синтите 
и travellers160.  

Планът за действие на ОССЕ за подобряване на положението на ромите / синтите 
в рамките на ОССЕ, приет през 2003 г., съдържа редица препоръки в областта на 
жилищното настаняване и призовава държавите, участващи в ОССЕ, да „приемат 
и прилагат ефективно антидискриминационно законодателство за борба с 
расовата и етническата дискриминация във всички области, включително, inter alia, 
достъпа до жилищно настаняване, да изяснят правата на собственост, да узаконят 
ромските селища и да гарантират, че проектите за жилищно настаняване на 
ромите не стимулират етническа и/или расова сегрегация161.  

ОССЕ е критикувала усилията на участващите държави за реализацията на плана 
за действие в полза на ромите и travellers. В своя доклад за изпълнението от 
септември 2008 г. Бюрото за демократични институции и човешки права (ODIHR) 
отбелязва, че не се установява съществен напредък в общото положение на 
ромите и че дори в някои случаи а налице отстъпление. Примери от различни 
страни показват, че жилищното положение на ромите се влошава, вместо да се 
подобрява (например в България, Чешката република, Гърция, Испания, 
Словакия, Румъния и Обединеното кралство). Ромите биват изтласквани в 
периферията на обществото, което води до жилищна сегрегация162. Установен е 
известен напредък по отношение на разработването и приемането на национални 

                                                      
 
160  http://www.osce.org/publications/hcnm/2000/03/31626_1161_en.pdf (10 септември 2009 г.).  
161  ОССЕ (2003 г.), Action Plan on Improving the Situation of Roma/Sinti within the OSCE 

Area. Документът е достъпен на адрес: 
http://www.osce.org/documents/odihr/2003/11/1751_en.pdf (19 юли 2009 г.). Вж. по-
специално препоръки 8 и 43—46 от плана за действие. 

162  ОССЕ, Office for Democratic Institutions and Human Rights, Status Report 2008 
Implementation of the Action Plan on Improving the Situation of Roma and Sinti Within the 
OSCE Area. Документът е достъпен на адрес: 
http://www.osce.org/publications/odihr/2008/09/33130_1186_en.pdf (10 септември 2009 г.), 
стр. 30. 
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стратегии; въпреки това тези стратегии се изпълняват успешно само в ограничен 
брой случаи. Според доклада „Очевидната жилищна криза сред ромите и синтите 
в Европа изисква ясни и съгласувани политики и мерки от държавите, обезпечени 
с достатъчни финансови ресурси и предмет на стриктно наблюдение и периодична 
оценка“163. 

3.4.4.  Десетилетие на ромското включване  
  2005—2015 г. 

Десетилетието на ромското включване е международна инициатива, насочена към 
подобряване на социалноикономическото положение и социално включване на 
ромското малцинство в Европа164. Жилищното настаняване е една от четирите 
приоритетни области (останалите са трудова заетост, образование и 
здравеопазване), а бедността поради липса на доходи, защитата от 
дискриминация и въпросите на равенството между половете са общи теми. В 
програмата Десетилетие на ромското включване с цел подобряване на живота на 
ромите участват дванадесет държави, от които шест (България, Чешката 
република, Испания, Унгария, Румъния и Словакия ) са държави-членки на ЕС, а 
тринадесета държава (също държава-членка на ЕС: Словения) участва със статут 
на наблюдател. Всяка от тези шест държави трябваше да разработи национален 
план за действие за жилищно настаняване в рамките на Десетилетието165. Според 
наличната информация до момента е постигнат малък напредък по изпълнението 
на плановете.  

3.4.5.  Национални политики за ромите и travellers 

Една от положителни констатации от проучването е, че всички държави-членки, в 
които живеят значителни групи роми и travellers, са признали необходимостта от 
специфични инициативи за жилищно настаняване, за да се гарантират равни 
възможности и да се насърчи социалното включване. Много държави-членки на 
ЕС са приели специфични планове за действие за ромите и travellers, състоящи се 
от конкретни законодателни и съпровождащи ги административни актове, 

                                                      
 
163  ОССЕ (2008 г.), Implementation of the Action Plan on Improving the Situation of Roma and 

Sinti Within the OSCE Area. Документът е достъпен на адрес:  
 http://www.osce.org/publications/odihr/2008/09/33130_1186_en.pdf (10 септември 2009 г.), 

стр. 10.  
164  Уебсайтът на Десетилетието е с адрес: http://www.romadecade.org/ (19 юли 2009 г.) 
165  Плановете за действие на участващите държави са достъпни на адрес:  
 http://www.romadecade.org/index.php?content=70 (20 август 2009 г.). Изглежда, обаче, че 

румънският план за действие в рамките на Десетилетието, макар и готов, все още не е 
приет. Аналогично няма данни за испанския план за действие. 
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например България,166 Гърция,167 Испания,168 Франция,169 Ирландия,170 
Италия,171 Кипър,172 Литва,173 Унгария,174 Полша,175 Румъния,176 Словения,177 
Словакия178 и Обединеното кралство.179  

                                                      
 
166  България/ Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите в 

Република България за периода 2005-2015 година (22.3.2006) 
167  Гърция / Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων 

Τσιγγάννων (Интегриран план за действие за социална интеграция на гръцките роми) 
(2001 г.) 

168  Испания / Programa de Desarrollo Gitano (Програма за развитие на ромите) (3 октомври 
1985 г.). В контекст на Националния план за социално включване за периода 2008—
2010 г. испанските власти изготвят нова програма за подобряване на условията на 
живот на ромското население.  

169  Франция / Loi n 2000-614 (5 юли 2000 г.). 
170  Ирландия / Housing (Traveller Accommodation) Act 1998 (13 юли 1998 г.), с изменения. 
171  Няма централна стратегия, но всеки регион е приел собствена политика. Вж. например 

Италия / Regione Emilia Romagna/ LR n. 47/88 'Norme per le minoranze nomadi in Emilia 
Romagna', BUR n. 101 (25 ноември 1988 г.). 

172  Кипър / Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 51.378 (8 март 2000 г.). Този документ не е 
план за действие, а решение, съгласно което на всички роми, които са граждани на 
Република Кипър, заселващи се в контролираната от републиката част от страната, ще 
бъде предлагано жилищно настаняване. 

173  Литв а/ Romų integracijos į visuomenę 2008-2010 m. programa (26 март 2008 г.) 
(Програма за интеграция на ромите в литовското общество за периода 2008—2010 г.). 
Понастоящем програмата се ограничава с дейности по събиране на данни и не 
предвижда други конкретни мерки. 

174  Унгария / Парламентарна резолюция № 68/2007 (VI.28.); правителствен декрет 
№ 1105/2007 (XII. 27.) (и двата акта са свръзани с унгарския план за действие в рамките 
на инициативата Десетилетие на ромското включване). Важни разпоредби, свързани с 
жилищното настаняване на ромите, са включени в Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(ÚMFT) (Нов унгарски план за развитие (NHDP)), 2007—2013 г. 

175  Полша / Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce (Програма за ромската общност 
в Полша) (2003 г.). 

176  Румъния / Hotarare 430/2001 (25.04.2001) Strategia Guvernului Romaniei de imbunatatire a 
situatiei romilor (Стратегия на румънското правителство за подобряване положението на 
ромите), с изменения.  

177  Словения /SOP 2007-01-1762 (30 март 2007 г.) (Закон за ромската общност) — Въз 
основа на този закон следва да бъде приета национална програма, която се подготвя в 
момента. 

178 Словакия / Vláda SR (2005 г.), Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny 
obyvateľstva a model jej financovania (Дългосрочна стратегия за жилищно настаняване на 
маргинализираните групи от населението и финансов модел за нейното изпълнение). 

179  Нормативни разпоредби, свързани с жилищното настаняване на travellers, се съдържат в 
редица закони, като Mobile Homes Act 1983 (Закон за мобилните жилища от 1983 г.), 
Housing Act 2004 (Закон за жилищното настаняване от 2004 г.), Planning and 
Compulsory Purchase Act 2004 (Закон за планирането и задължителното отчуждаване от 
2004 г.). Най-близкият до национална програма документ е Циркулярно писмо 
№ 1/2006, Planning for Gypsy and Traveller Caravan Sites (Планиране на площадки за 
паркиране на каравани за цигани и travellers) на службата на заместник министър-
председателя, което съдържа национални насоки относно аспектите на планирането във 
връзка с определянето на площадки за лагеруване на travellers. Законът за жилищното 
настаняване (2004 г.), във връзка с циркулярно писмо № 1/06, задължава местните 
съвети да оценяват потребностите на циганите и travellers чрез процедурата за оценка 
на нуждите от жилищно настаняване (Gypsy and Travel Accommodation Assessments – 
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В плановете за действие / програмите са залегнали различни приоритети, но се 
наблюдават някои общи елементи. Например България се е съсредоточила върху 
устройствения статут на ромските селища, тяхното узаконяване, подобряването на 
тяхната социална и техническа инфраструктура и предоставянето на социални 
жилища. В Унгария е поставен акцент върху интегрирането на жилищното 
настаняване, премахването на сегрегираните селища и разработването на нови 
инструменти за финансиране придобиването на жилища. Приоритетите, залегнали 
в програмата за действие, приета в Чешката република, включват осигуряване на 
прилични жилища за ромите, предотвратяване на извежданията, повишаване на 
социалната интеграция и подобряване на достъпа до социални жилища. В Гърция 
Интегрираният план за действие за ромите обхваща областите на образованието, 
трудовата заетост, жилищното настаняване и здравеопазването. В своя доклад за 
2009 г. ЕКРН отбелязва, че „[…] е необходимо по-систематично, постепенно и 
постоянно наблюдение и оценка на изпълнението на плана, тъй като в някои 
случаи не е лесно да се установят резултатите от изпълнението на този план, 
особено на местно равнище. Например що се отнася до схемата за жилищни 
заеми, изглежда, че предвидените бенефициери не винаги са се възползвали от 
нея“180. В Италия въпреки че се предприемат мерки на регионално равнище, все 
още не е приета програма на национално равнище, отговаряща на Общите 
основни принципи на ЕС181. В Обединеното кралство от 2003 г. насам местните 
органи биват насърчавани да прилагат методики, насочени към получаване на 
„най-висока стойност“, с цел да се насърчи предоставянето на парцели; оттогава 
държавната администрация е изготвила множество доклади, препоръки и насоки с 
цел да отпуши процеса на предоставяне на парцели, да опрости процедурите за 
издаване на строителни разрешения и да гарантира, че циганите и travellers, които 
желаят да живеят на площадки за лагеруване, получават помощ за 
удовлетворяване на техните жилищни потребности182. 

                                                                                         
 

GTAAs) и да приемат стратегии за удовлетворяване на установените потребности, като 
елемент от общите им стратегии за жилищно настаняване. Това положително 
задължение влезе в сила на 2 януари 2007 г. и все още е твърде рано да се определи 
ефектът от него като цяло, отчасти защото актуалните оценки на потребностите се 
основават на неточни данни от двугодишните преброявания на караваните.  

180  ЕКРН (2009 г.), Доклад за Гърция (четвърти цикъл на наблюдение), CRI(2009)31, 
публикуван на 15 септември 2009 г., достъпен на адрес:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-IV-2009-
031-ENG.pdf (17 септември 2009 г.), стр. 31. 

181  Публикуваните през юли 2008 г. насоки за прилагане на Спешния декрет за номадите 
могат да се тълкуват като (потенциален) знак за нов подход към въпроса за жилищното 
настаняване на ромите и синтите. Предисторията на тяхното приемане, обаче, както и 
начинът, по който са били прилагани досега, в съчетание с липсата на ясна национална 
стратегия и усложнената административна структура пораждат обоснована 
загриженост относно начина, по който ще се прилагат тези насоки. [1]. Италия / Linee 
guida per l’attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 
2008, nn. 3676, 3677 e 3678, concernenti insediamenti di comunità nomadi nelle regioni 
Campania, Lazio e Lombardia (17 юли 2008 г.). 

182  Margaret Greenfields, Race Equality Foundation, Briefing Paper (2009 г.), Gypsies, travellers 
and accommodation. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.reu.org.uk/housing/files/housing-brief10.pdf (07 октомври 2009 г.). 
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По отношение на тези национални програми Съветът на Европейския съюз 
отбелязва в уводния документ към Съвместния доклад относно социалната 
закрила и социалното приобщаване за 2009 година, че, макар че държавите-
членки са обхванали по-подробно проблемите, пред които са изправени ромите, в 
приетите от тях национални планове за действие, „в повечето страни все още 
липсва всеобхватна рамка за политиката, което се дължи и на липсата на данни и 
недостатъчните познания“183. 

Отчитайки пропуските в изпълнението на националните планове за действие, 
държавите-членки, например Гърция,184 Испания185 и Словакия186, разработват 
по-ефективни инструменти за наблюдение и оценка. Вероятно е тези оценки да 
бъдат подчертано критични, но този факт може само да повиши доверието към 
съответната държава-членка по отношение на нейната ангажираност за 
подобряване на плана за действие и на положението на ромите. Например в 
оценката на плана за действие за четвъртия програмен период на ЕС в Гърция се 
посочва, inter alia, недостатъчното проучване на съществуващите жилищни 
условия и липсата на дейности за установяване на проблемите и потребностите 
преди пристъпване към изпълнение на проектите, недостатъчното участие на 
ромите в процеса на вземане на решения, както и недостатъчното 
оползотворяване на средствата от Европейския социален фонд. 

 

                                                      
 
183  Съвет на Европейския съюз (2009 г.), Съобщение до Европейския съвет, 7503/09, 

Брюксел, 13 март 2009 г. Документът е достъпен на адрес:  
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2009/cons_pdf_cs_2009_0
7503_1_en.pdf, (15 август 2009 г.), стр. 6. 

184  Вж.  
http://www.euromanet.eu/upload/41/30/Recording_of_the_existing_situation_of_the_Roma_
Population_in_Greece.pdf (18 септември 2009 г.). 

185  Fundación Secretariado Gitano (2008 г.), Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en 
España 2007. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda (17 септември 2009 г.). 

186  Словакия / Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (Служба на 
правителствения пълномощник за ромските общности) (2004 г.), Atlas rómskych komunít 
na Slovensku (Атлас на ромските общности в Словакия). 
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Интегриране на мерките срещу сегрегацията в дейностите по 
градоустройствено планиране 

В Новия унгарски план за развитие (НУПР) равните възможности са 
записани като основен приоритет. Националната агенция за развитие е 
разработила в сътрудничество с други министерства ръководства за добра 
практика за лицата, кандидатстващи за финансиране по НУПР. До 
момента подобни мерки са реализирани в областите на образованието и 
жилищното настаняване. Министерството на социалните въпроси и труда 
изисква понастоящем от повечето градове в Унгария да разработят 
„Стратегия за интегрирано развитие“, включваща „План срещу 
сегрегацията“, за да придобият право на финансиране за градско развитие. 
В стратегията за развитие трябва да бъдат изброени всички сегрегирани 
райони с повече от 50 жители. За всички сегрегирани райони с повече от 
100 жители се изисква и представяне на мерки за борба срещу 
сегрегацията. Освен това всички включени в стратегията дейности по 
градоустройствено развитие трябва да бъдат анализирани с оглед 
установяване на потенциалните ефекти, пораждащи сегрегация. През 
2007—2008 г. 20 от общо 23 градски района в Будапеща и почти 150 
малки и големи градове в страната са разработили Стратегии за 
интегрирано развитие и Планове срещу сегрегацията187. 

 
Държавите-членки, които се колебаят да събират данни с разбивка по етнически 
признак, често посочват проблеми, свързани с конституционни и законови 
гаранции по отношение на защитата на данните, както и Директивата на ЕС за 
защита на данните188. Както подчертава FRA189, обаче, подобни аргументи 
изглежда се основават на неправилно тълкуване на Директивата на ЕС за защита 
на данните, която, както отбелязва Европейската комисия190, не въвежда 
абсолютна забрана за обработването на чувствителни лични данни, а само 
изисква прилагането на определени предпазни мерки. В няколко доклада на FRA 

                                                      
 
187  Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2008 г.), Kormányzati intézkedések a lakhatási 

szegregáció visszaszorítására. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.romaweb.hu/romaweb/index.html (27 март 2009 г.). 

188  Съвет и Европейски парламент, Директива 95/46/ЕО (24 октомври 1995 г.), ОВ L 281, 
(23 ноември 1995 г.), стр. 31. 

189  FRA, Годишен доклад за 2008 г. Документът е достъпен на адрес:  
http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/ar2008_part2_en.htm (21 
октомври 2009 г.). 

190  Европейска комисия (2006 г.), Прилагането на Директива 2000/43/ЕО от 29 юни 
2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на 
расата или етническия произход, COM (2006) 643. Документът е достъпен на адрес:  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0643en01.pdf (18 август 
2009 г.), стр. 9. За по-подробно разглеждане на темата вж. T. Makkonen (2006 г.) 
Measuring Discrimination: Data collection and EU Equality Law. Документът е достъпен 
на адрес:  

 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1687&langId=en (15 август 2009 г.). 
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се подчертава необходимостта държавите-членки да събират данни с разбивка по 
етнически признак, които са важен инструмент за разработване на основани върху 
факти политики за борба с расовата дискриминация191. 

Европейският парламент (ЕП) също подчертава значението на събирането на 
данни за пряка и непряка дискриминация с цел да се установи делът на членовете 
на национални малцинства сред лицата, застрашени от бедност и социална 
маргинализация, и да се определят факторите, обуславящи тези рискове (като 
равнищата на заетост, образование и т. н. сред тези лица), за да се осигури 
подходяща обратна информация за ефективността на мерките за защита от 
дискриминация и защита на малцинствата192. Такива данни биха имали важно 
значение и за определяне на лицата, които принадлежат на към тези групи, 
вследствие на което имат право да се възползват от програмите за положителни 
действия, които се изпълняват за групите от населението, подложени на 
неравенство с „ендемичен, структурен и дори културен характер“193. Например 
интервюираните в Гърция заместник-омбудсмани са подчертали, че за да бъдат 
разработени и изпълнявани ефективни мерки, са необходими данни за броя на 
ромите и за това къде живеят те194. 

Събирането на данни с разбивка по етнически признак би било полезно и за 
жертвите на дискриминация в рамките на съдебни производства по разглеждане 
на жалби. Отбелязвайки, че Директивата на ЕС за защита на данните предвижда 
предпазни мерки по отношение на събирането на лични данни, а не го забранява, 
ЕП посочва, че „следователно е контрапродуктивно под прикритието на 
законодателството за защита на личните данни да се забранява събирането на 
статистически данни, свързани с определени характеристики, тъй като при липсата 

                                                      
 
191  FRA, Годишен доклад за 2008 г. Документът е достъпен на адрес:  

http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/ar2008_part2_en.htm (21 
октомври 2009 г.). 

192  Европейски парламент (2005 г.), Резолюция относно защитата на малцинствата и 
политиките срещу дискриминацията в разширена Европа (2005/2008(INI)), 
P6_TA(2005)0228, Страсбург, 8 юни 2005 г. Документът е достъпен на адрес: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:124E:0405:0415:EN:PDF (17 
септември 2009 г.), параграф 53.  

193  Европейски парламент (2006 г.), Резолюция относно недискриминацията и равните 
възможности за всички — рамкова стратегия (2005/2191(INI)) P6_TA(2006)0261, 
Страсбург, (14 юни 2006 г.). Документът е достъпен на адрес:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-
2006-0261+0+DOC+WORD+V0//EN (17 септември 2009 г.), параграф 8 и параграф 9. 
Парламентът подчертава, също така, че изпълнението на положителни мерки не бива да 
се разглежда като форма на дискриминация, дори не и „положителна дискриминация“. 
Всъщност в някои случаи тези мерки са единственият начин за възстановяване на 
сериозно нарушен баланс и осигуряване на истинското равенство.  

194  Интервюта с гръцки заместник-омбудсмани — Раздел за правата на човека и Раздел за 
качеството на живот — Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Гърция 
(2009 г.), Тематично проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 
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на такива данни би било невъзможно да се докаже съществуването на непряка 
дискриминация“195. 

Публикуваният неотдавна Работен документ на службите на Комисията 
„Инструменти и политики на Общността за приобщаване на ромите “196 
съдържа преглед на предприетите до момента политики на равнище на ЕС и на 
държавите-членки и заключава, че въпреки наличието на успешни практики 
данните показват, че повечето инициативи се характеризират с подход, основан на 
проекти, вместо да са интегрирани в по-широка цялостна политика. За тази цел 
Европейската комисия, призовавайки за „изчерпателни и цялостни подходи“, 
посочва три основни фактора за успеха на програмите за включване на ромите: 
ефективно наблюдение, ефективно сътрудничество и ефективно включване.  

3. 5. ролята на публичните органи на 
 регионално и местно равнище 

Проучването показва, че регионалните и местните органи не изпълняват във 
всички случаи националните планове за действие посредством конкретни мерки 
или проекти на местно равнище. Местните органи имат решаваща роля за 
практическото прилагане на принципа на равно третиране, например в контекста 
на управлението на социалното жилищно настаняване и площадки за лагеруване, 
приемането на местни жилищни политики и разработването на градоустройствени 
/ пространствени планове. Проучването показва, обаче, че твърде често местните 
органи се влияят от преобладаващите антиромски и анти-Traveller нагласи и 
предразсъдъци.  

На интервютата, проведени в рамките на проучването, респондентите са посочили 
разнообразни проблеми, свързани с разпределението и усвояването на наличните 
финансови средства, което показва, че е абсолютно необходимо да се осигури по-
добра координация и наблюдение. В Гърция например представител на Гръцката 
национална комисия за правата на човека е посочил, че основният проблем не е 
недостиг на финансови средства, а „правилното насочване на наличните 

                                                      
 
195  Европейски парламент (2006 г.), Резолюция относно недискриминацията и равните 

възможности за всички — рамкова стратегия (2005/2191(INI)), P6_TA(2006)0261, 
Страсбург, 14 юни 2006 г. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-
2006-0261+0+DOC+WORD+V0//EN (17 септември 2009 г.), параграф 18.  

196  Европейска комисия (2008 г.), Работен документ на службите на Комисията. 
Инструменти и политики на Общността за приобщаване на ромите, SEC(2008 г.) 
2172, Брюксел, 2 юли 2008 г. Документът е достъпен на адрес:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0420:FIN:EN:PDF (17 
септември 2009 г.). 
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ресурси“197. В България представител на общинския съвет в София е изтъкнал 
липсата на координация между националните и местните органи, както и на 
финансови ресурси: „основният проблем е липсата на координация между 
държавата и местните органи, дължаща се на политически конфликти“198. В 
Ирландия центърът за travellers „Pavee Point“ е заявил: „Министерството на 
околната среда, наследството и местното самоуправление винаги е казвало, че 
финансирането не е проблем, като те повтарят това през последните 15 години и 
аз им вярвам по този въпрос. Така че не смятам, че парите са проблем, проблемът 
е свързан с ангажираността да се изградят необходимите съоръжения, те да бъдат 
на практика предадени по места“199. В Испания в доклад на Fundación Secretariado 
Gitano (FSG) се твърди, че основна пречка за премахване на незаконните и 
неблагоустроени квартали не е липсата на достатъчно ресурси, а най-вече 
административните трудности и тенденцията местните органи да „избягват“ своите 
отговорности200. Освен това, някои ромски активисти (например в Румъния) 
твърдят, че в някои случаи средствата, отпуснати за жилищно настаняване на 
ромите се изразходват за други проекти201.  

Наличието на тесни връзки и ефикасни работни взаимоотношения между 
националната и местната администрация има решаващо значение за 
изпълнението на националните политики „по места“, което в много случаи е задача 
на местните органи. В своите становища Комитетът на регионите (КР) подчертава 
ролята, която могат да изпълняват регионалните и местните органи по отношение 
извършването на оценки на въздействието на финансирани от ЕС проекти и ако 
получат повече правомощия за участие в подготовката и изпълнението на 

                                                      
 
197  Интервю с представител на Гръцката национална комисия за правата на човека, 

(февруари 2009 г.), Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Гърция (2009 г.), 
Тематично проучване на жилищните условия на ромите и travellers, стр. 51. Подобни 
забележки са направени в интервю с респондент от ромски произход, член на 
изпълнителния съвет на „Мрежата за борба с дискриминацията срещу ромите “ (Rom 
Net) (февруари 2009 г.). Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Гърция 
(2009 г.), Тематично проучване на жилищните условия на ромите и travellers. Rom Net 
е гражданска мрежа, която обединява общински органи с цел обмен на информация 
относно планирането и изпълнението от местните администрации на политики за 
ромите. 

198  Интервюта с представител на общински съвет в София, Национална фокусна точка на 
мрежата RAXEN в България (2009 г.), Тематично проучване на жилищните условия на 
ромите и travellers. 

199 Интервю с представител на центъра за travellers „Pavee Point“ (февруари 2009 г.), 
Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Ирландия (2009 г.), Тематично 
проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 

200 B. Edgar (Joint Centre for Scottish Housing Research) (2004 г.), Policy measures to ensure 
access to decent housing for migrants and ethnic minorities, стр. 27, цитат от непубликуван 
доклад на Fundación Secretariado Gitano (FSG). Документът е достъпен на адрес:  

 http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/decenthousing_en.pdf (19 
януари 2009 г.). 

201  Интервю с ромски активист и бивш председател на Националната агенция за ромите, 
Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Румъния (2009 г.), Тематично 
проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 
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политики на ЕС202, както и решаващата роля на регионалните органи за 
осигуряване на регионално сближаване203. 

По отношение на ромите, в своето становище от 16 юни 2004 г. Комитетът на 
регионите изтъква, че „Местните и регионалните органи имат важна роля в 
усилията за решаване на проблемите, пред които са изправени ромите, факт, 
който е отчетен и от представителите на европейските ромски организации“204.  

КР205 е изготвил и Бяла книга за многостепенното управление, в която определя 
взаимодействието на отделните нива на управление като „координирани действия 
на Съюза, на държавите-членки и на регионалните и местните власти, основаващи 
се на партньорство и имащи за цел разработване и прилагане на политиките на 
Европейския съюз. Това управление предполага споделяне на отговорностите на 
различните властови равнища и се основава на всички източници на демократична 
легитимност и на представителността на различните участници“206. 

Органите на Съвета на Европа също са подчертали ролята на регионалните и 
местните органи в усилията за подобряване на жилищното положение на ромите и 
travellers. Конгресът на местните и регионалните власти в Европа (КМРВЕ) 
многократно е изтъквал ролята на тези органи в борбата срещу бедността и за 
постигане на социално включване207. Този орган е издал през 1995 и 1998 г. две 

                                                      
 
202  Комитет на регионите (2008 г.), Становище относно управлението и партньорството 

в национален и регионален мащаб, както и въз основа на отделни проекти, в областта 
на регионалната политика, COTER-IV-017, Брюксел, 8—9 октомври 2008 г. 
Документът е достъпен на адрес: http://www.cor.europa.eu (11 септември 2009 г.). 

203  Комитет на регионите (2009 г.), Становище относно Зелената книга за териториално 
сближаване, COTER-IV-020, Брюксел, 12—13 февруари 2009 г. Документът е достъпен 
на адрес: http://www.cor.europa.eu (11 септември 2009 г.). 

204  Комитет на регионите (2004 г.), Становище относно Съобщението на Комисията до 
Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите относно приемане на насоки за втория етап на 
инициативата на Общността EQUAL за международно сътрудничество за 
насърчаване на нови методи за борба срещу всички форми на дискриминация и 
неравенство по отношение на пазара на труда, „Свободно движение на добри идеи“, 
COM(2003) 840 окончателен. Документът е достъпен на адрес: http://www.cor.europa.eu/ 
(17 август 2009 г.), раздел 1.4. 

205  Трябва да се отбележи, че в миналото КР е критикувал ЕС за пропуска да бъде 
включено изрично местно и регионално измерение в различни инициативи на Съюза, 
вж. Комитет на регионите (2007 г.), Становище относно Европейската директива за 
прозрачност, CONST-IV-008, Брюксел, 13—14 февруари 2007 г. Документът е 
достъпен на адрес: http://www.cor.europa.eu (11 септември 2009 г.). 

206  Комитет на регионите (2009 г.), Становище по собствена инициатива на Комитета на 
регионите относно Бялата книга на Комитета на регионите за многостепенното 
управление, Const-IV-020, Брюксел, 17 и 18 юни 2009 г. Документът е достъпен на 
адрес: http://www.cor.europa.eu (11 септември 2009 г.).  

207  КМРВЕ, Резолюция № 87 (2000 г.) относно ролята на местните и регионалните 
власти за предоставяне на социални услуги и КМРВЕ, Препоръка № 154 (2004 г.) 
относно борбата срещу тежката бедност в градовете: ролята на местните власти, 
документи, достъпни на адрес: http://www.coe.int/T/Congress/Default_en.asp (18 август 
2009 г.). 
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важни резолюции, отнасящи се до ромите, в които изтъква своята загриженост във 
връзка с безразличието на местните органи към актове на насилие и 
дискриминация срещу роми и ги призовава да установят по-тесни отношения с 
живеещите на тяхна територия общности на роми и travellers208. 

В подобен дух Консултативният комитет, който наблюдава изпълнението на 
Рамковата конвенция за защита на националните малцинства е подчертал, че 
поднационалните равнища на административно управление могат да изпълняват 
важна роля за създаване на необходимите условия за ефективно участие на 
лицата, принадлежащи към национални малцинства209, в процеса на вземане на 
решения във връзка с разработването на всеобхватни политики. В същото време 
Консултативният комитет препоръчва държавите да предприемат мерки, за да 
гарантират, че местните органи спазват законодателството за защита от 
дискриминация в областта на жилищното настаняване, както и да им предоставят 
финансова и институционална подкрепа (например под формата на 
специализирани институции на всички административни равнища, занимаващи се 
с въпросите на малцинствата)210. 

Комитетът на министрите на Съвета на Европа е дал важни насоки във връзка с 
аспекти на инициативите за политиката, както и относно ролята на местните 
органи. В своята Препоръка Rec(2008)5 относно политиките за ромите и/или 
travellers в Европа комитетът препоръчва: „Държавите следва да ангажират 
регионалните и местните органи от най-ранните етапи на дейностите по 
разработване на стратегията и да обезпечат ангажираността на тези органи с 
нейното ефективно изпълнение. Регионалните и местните органи следва да 
разработят планове за действие за изпълнение на националните стратегии на 
местно и регионално равнище“. Комитетът изтъква, също така, че местните органи 
следва, посредством „процес на институционално развитие“, да станат по-
възприемчиви за проблемите, с които се сблъскват ромите и travellers211. В своя 
по-ранна препоръка комитетът призовава държавите-членки да гарантират, че 
приетите от регионалните и местните органи решения не пораждат 
дискриминационни последици по отношение на достъпа на ромите и travellers до 
жилищно настаняване; ако бъдат установени случаи на дискриминация, на 

                                                      
 
208  КМРВЕ, Резолюция № 16 (1995 г.) Към толерантна Европа: приносът на ромите 

(циганите) и КМРВЕ, Резолюция № 44 (1997 г.) Към толерантна Европа: приносът на 
ромите. Документите са достъпни на адрес:  
http://www.coe.int/T/Congress/Default_en.asp (18 август 2009 г.). 

209  В някои държави-членки на ЕС ромите са обявени за национално малцинство. 
210  Консултативен комитет (2008 г.), Commentary on the Effective Participation of Persons 

Belonging to National Minorities in Cultural, Social and Economic Life and in Public Affairs.  
 ACFC/31DOC(2008)001, Страсбург, 5 май 2008 г. Документът е достъпен на адрес:  
 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp (26 август 2009 г.) 
211  Rec(2008)5 относно политиките за ромите и/или travellers в Европа, приета от 

Комитета на министрите на 20 февруари 2008 г. Документът е достъпен на адрес: 
https://wcd.coe.int/  (18 август 2009 г.) 
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отговорните лица следва да бъдат налагани „ефективни, пропорционални и 
разубедителни санкции“212. 

Европейският комитет за социални права е подчертал в свои заключения и 
решения по колективни жалби необходимостта от приемане на социални политики. 
Комитетът е изтъквал многократно, че, макар че националните органи могат да 
делегират в съответствие с приложимото национално законодателство 
правомощия на местните органи и други организации, този процес на делегиране 
следва да бъде съпроводен с необходимите предпазни мерки, за да се гарантира 
подходящото изпълнение на съответните политики213. ЕКСР е посочил, че тъй като 
националните органи носят основната отговорност за изпълнението на политиките, 
те следва като минимум да контролират и регулират мерките, предприемани от 
местните органи. Националните органи следва да могат да докажат, че както те, 
така и административните органи на по-ниски нива са предприели практически 
стъпки за задълбочаване на приетите политики214.  

 

Финансиране на основна инфраструктура в ромските селища в Словения 

През 2005 г. Службата за местно самоуправление и регионална политика към 
правителството на Словения публикува покани за предоставяне на тръжни предложения 
по „Изпълнителната програма за подпомагане на общините за решаване на неотложни 
проблеми на общинската инфраструктура“. От предвидения бюджет в размер на 2,5 млн. 
EUR между 2005 и 2008 г. на общините са предоставени повече от 2 млн. EUR. Основната 
цел на програмата е да се предостави финансиране за развитие на основната 
инфраструктура в ромските селища. Финансираните по програмата проекти включват 
изграждане на подходни пътища към селищата, осигуряване на електроснабдяване, 
изграждане на водопроводни и канализационни системи и закупуване на земя с цел 
узаконяване на нерегламентираните ромски селища215. 

                                                      
 
212  Rec(2005)4 относно подобряване на жилищните условия на ромите и travellers в 

Европа, приета от Комитета на министрите на 23 февруари 2005 г. Документът е 
достъпен на адрес: https://wcd.coe.int/  (18 август 2009 г.) 

213  ЕКСР (2006 г.), Европейска социална харта (ревизирана), Заключения 2006 г. — том 1. 
Документът е достъпен на адрес: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ (11 
септември 2009 г.), стр. 10. 

214  ЕКСР, решение по същество, ЕЦПР срещу Италия, колективна жалба № 27/2004, 
(7.12.2005), параграф 26. Вж. също: European Federation of National Organisations 
Working with the Homeless (FEANTSA) срещу Франция, колективна жалба № 39/2006, 
(5.12.2007), параграф 79. 

215  Повече информация може да се намери на адрес:  
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/Novice/aktualno/porocilo-razpisa-
2007_1.pdf (21 октомври 2009 г.). 
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4.  Жилищното положение на 
 ромите и travellers  

Международните стандарти за правата на човека определят нормите за 
подходящо жилищно настаняване: съгласно Общ коментар № 4216 на КИСКП на 
ООН минималните критерии, на които трябва да отговаря жилищното настаняване, 
за да е подходящо, са защита на държанието, достъп до комунални услуги, 
постижимост във финансово отношение, пригодност за обитаване, достъпност217, 
местоположение и съобразяване с културните особености. Извършеното във 
връзка с подготовката на настоящия доклад проучване разкрива, че много роми и 
travellers живеят в условия, които не отговарят на принципа на ЕС за равно 
третиране и недискриминация.  

Резултатите от проведеното от Агенцията проучване EU-MIDIS218 показват, че 
ромите, които търсят да закупят или наемат публично или частно жилище, се 
сблъскват с дискриминация, основана на техния етнически произход. Равнището 
на преживяната дискриминация в седемте държави-членки, в които е било 
извършено проучване сред ромите през последните 12 месеца (фигура 2), 
показва, че приблизително един от всеки десет (11%)219 респонденти роми 
посочват, че са се сблъсквали с този вид дискриминация в седемте държави-
членки през последните 12 месеца. Седемдесет процента от тези лица посочват, 
че са били подложени на такава дискриминация повече от веднъж. Приблизително 
една пета от тези респонденти (22%) посочват, че са били многократно подложени 
на дискриминация (т. е. пет или повече случая). Тази констатация показва, че 
вероятно съществува особено уязвима група роми, които страдат от системна 
дискриминация и за които е необходимо да се предприемат насочени мерки на 
местно и регионално равнище. Това подчертава необходимостта от отделяне на 
специално внимание на „групите в рамките на групите“, които са най-застрашени 
от многократни случаи на дискриминация. 

                                                      
 
216  КИСКП (1991 г.), Общ коментар № 4, The right to adequate housing, (Art. 11 (1) of the 

Covenant). Документът е достъпен на адрес: 
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/099b725fe87555ec8025670c004fc803/469f4d91a9378221c

12563ed0053547e?OpenDocument#*%20Contained%20i (16 юли 2009 г.). 
217  Въпросът за достъпността е разгледан в дела „Многостранната дискриминация и 

жилищното настаняване“. 
218  FRA (2009 г.), Housing discrimination against Romain selected EU Member States: An 

analysis of EU-MIDIS data (Дискриминация при жилищното настаняване на ромите в 
избрани държави-членки на ЕС: Анализ на данните от проучването EU-MIDIS), стр. 8. 
Повече информация за проучването EU-MIDIS може да се намери на адрес: 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/index_en.htm (03 октомври 2009 г.). 

219  Общият (непретеглен) брой на респондентите в седемте държави-членки, които 
съобщават за инциденти на дискриминация, е 304.  
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Сред другите общи групи, включени в проучването, 11% от северноафриканците, 
7% от африканците от страни, южно от Сахара, 7% от централно- и 
източноевропейците, 3% от лицата с турски произход, 2% от лицата с руски 
произход и 2% от лицата от бивша Югославия са посочили, че са били подложени 
на дискриминация поне веднъж през последните 12 месеца. 

Фигура 2. EU-MIDIS: Преживявания на дискриминация през последните 12 месеца (%) 
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Фигура 3. EU-MIDIS: През последните пет години били ли сте обект на 
дискриминация при търсене да наемете или закупите къща или апартамент 
от страна на хора, работещи в публична агенция за жилищно настаняване, 
или от частни собственици или агенции? (%) 
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Широко разпространени предразсъдъци и негативни нагласи към ромите са 
отчетени и от извършеното през 2008 г. проучване на Евробарометър220. „Що се 
отнася до ромите, които, взети заедно, представляват най-голямото етническо 
малцинство в разширения ЕС, средната „оценка за комфорт“221 пада до 6,0, когато 
на респондентите е зададен въпросът как биха се чувствали, ако техният съсед е 
ром. Около една четвърт (24%) от европейците биха се чувствали некомфортно 
със съсед ром: впечатляваща разлика спрямо равнището на комфорт в ситуация 
на съседство с лице от друг етнически произход (в такава ситуация едва 6% от 
респондентите заявяват, че биха се чувствали некомфортно)“. 

  
Източник: Специално издание на Евробарометър № 296 

Travellers също са засегнати от расова дискриминация и тормоз. Например в 
Обединеното кралство в рамките на проведено през 2006 г. от Комисията за 
расово равенство (КРР) проучване, обхванало Англия и Уелс, някои жилищни 
асоциации са предоставили данни за тормоз на расов признак срещу цигани и 
travellers, а други респонденти са посочили, че по-голямата част от многобройните 

                                                      
 
220  Специално издание на Евробарометър № 296 (2008 г.), Discrimination in the European 

Union: Perceptions, Experiences and Attitudes. Документът е достъпен на адрес: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf (28 септември 2009 г.) 

221  На респондентите са зададени два въпроса с цел установяване на техните нагласи към 
различни групи. Респондентите трябваше да оценят по скала от 1 до 10, където „10“ 
означава „напълно комфортно“, доколко комфортно ще се чувстват, ако имат за съсед 
или държавен глава лице от различни групи. 

Въпрос 6: Как бихте оценили всяка от следните ситуации по скала от 1 до 
10. Оценка „1“ означава, че ще се чувствате „много некомфортно“, а 

оценка „10“ означава, че ще се чувствате „напълно комфортно“ в дадената 
ситуация. 

Среден резултат от 10 възможни точки 

Да имате за съсед лице с увреждания 

Да имате за съсед лице с различна 
религия или вярвания 

Да имате за съсед лице с различен 
етнически произход 

Да имате за съсед хомосексуално лице 
(гей или лесбийка) 

Да имате за съсед лице от ромски 
произход
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инциденти на тормоз на расов признак срещу цигани и ирландски travellers, 
живеещи в постоянни жилища, не се съобщават222.  

4.1. Защита на държането 

Защитата на държането е крайъгълен камък на правото на подходящо жилище. 
Според Комитета за икономически, социални и културни права: „Независимо от 
основанието на държането, всички лица следва да имат определена степен на 
сигурност на държането, която им гарантира правна защита срещу принудително 
извеждане, тормоз и други заплахи“.  

Събраните от мрежата RAXEN информация и данни показват, че ромите и 
travellers, живеещи в нерегламентирани селища и незаконни жилища, както и 
голяма част от живеещите в жилища по силата на краткосрочни наемни договори 
или без формални наемни договори, не разполагат със защита на държането. 
Броят на ромите и travellers, живеещи в нерегламентирани селища или незаконни 
жилища в ЕС не е известен, но съществуват данни за съществуването на това 
явление въпреки предприеманите мерки за неговото изкореняване. 
Принудителните извеждания са постоянна заплаха за лицата, живеещи в такива 
условия. Например в Словакия Средносрочната стратегия за развитие на 
ромското етническо малцинство в Словашката република посочва неуредената 
собственост върху земята като една от основните причини за проблемите с 
жилищното настаняване223. В България по данни на изготвен през 2002 г. 
доклад224 70% от къщите в градските ромски квартали са построени незаконно. В 
Гърция, според изготвен през 1999 г. доклад225 на Публично предприятие за 
градоустройствено планиране и жилищно настаняване (DEPOS-ΔΕΠΟΣ) са 
регистрирани приблизително 63 000 роми, живеещи в нерегламентирани лагери и 
10 570 роми, водещи номадски начин на живот. Във Франция Комисарят по 
правата на човека към Съвета на Европа отбелязва през 2008 г., че повечето 
ромски групи живеят в неблагоустроени незаконни квартали, които често не са 

                                                      
 
222  Commission for Racial Equality (2006 г.), Common ground equality, good race relations and 

sites for Gypsies and Irish travellers: Report of a CRE inquiry in England and Wales, стр. 
203. Документът е достъпен на адрес:  
http://83.137.212.42/sitearchive/cre/downloads/commonground_report.pdf (28 септември 
2009 г.). 

223  Информация, публикувана на уебсайта на Министерството на труда, социалните 
въпроси и семейството на адрес:  
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=165 (13 март 2009 г.). 

224  Институт „Отворено общество“ (2002 г.), Защита на малцинствата в България: оценка 
на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското 
общество и компонента „Интегриране на малцинствата“ в програмата „Хората са 
богатството на България“, стр. 23. 

225  Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης - ΔΕΠΟΣ (1999 г.), Μελέτη Σχεδίου 
Προγράμματος για την αντιμετώπιση των άμεσων οικιστικών προβλημάτων των Ελλήνων 
Τσιγγάνων, Αθήνα. 
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снабдени с вода или електричество226. В Ирландия в резултат на проведеното 
през 2007 г. проучване под надслов Годишно преброяване на семействата на 
travellers (Annual Count of Traveller Families) е установено, че само 7% от общо 
8 099 семейства на travellers живеят в нерегламентирани жилища227. 

Налице е недостиг на системно събирани официални данни за броя на 
извежданията от нерегламентирани жилища, при които са засегнати роми или 
travellers. Събираната от националните фокусни точки в мрежата RAXEN 
информация, получена от различни държавни агенции, неправителствени 
организации и чрез научни изследвания, показва, че извеждания се извършват в 
24-те държави-членки на ЕС, обхванати в проучването. Например в Ирландия 
неправителствената организация „Pavee Point“ е получила данни от 33 местни 
администрации, от които е видно, че между август 2001 г. и август 2002 г. на 471 
семейства на travellers са били връчени предизвестия за извеждане, като не във 
всички случаи е предложено алтернативно жилищно настаняване228. Според 
Комисията за расово равенство в Обединеното кралство редица местни 
администрации229 събират данни за извършените извеждания, а според една 
неправителствена организация това се прави и от полицейските дирекции в 
Гърция230. В Белгия органът по въпросите на равенството (CEOOR) приема 
жалби от групи travellers и роми, свързани с извеждания от незаконни площадки за 
лагеруване или неподходящи жилища231. В Полша съществуват надеждни данни, 
че подобни извеждания са много ограничени232. 

Законодателните разпоредби относно принудителните извеждания също могат да 
са източник на проблеми. Например през 2007 г. Ирландското движение на 
                                                      
 
226  Меморандум от Thomas Hammarberg, Комисар по правата на човека към Съвета на 

Европа, изготвен след посещението му във Франция от 21 до 23 май 2008 г. 
CommDH(2008)34. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.unhcr.org/refworld/country,,COECHR,,FRA,4562d8b62,492a6da72,0.html (3 
октомври 2009 г.). 

227  Ирландия/Department of Environment, Heritage and Local Government (2008 г.), The 
Annual Count of Traveller Families. Документът е достъпен на адрес: 
http://www.environ.ie/en/Publications/StatisticsandRegularPublications/HousingStatistics/Fil
eDownLoad,15291,en.XLS (20 януари 2009 г.). 

228  Информацията е предоставена от центъра за travellers „Pavee Point“, март 2009 г. 
229  Вж.: Commission for Racial Equality (CRE) (2006 г.), Common ground, equality, good race 

relations and sites for Gypsies and Irish travellers. Документът е достъпен на адрес:  
 http://83.137.212.42/sitearchive/cre/downloads/commonground_report.pdf (11 септември 

2009 г.), стр. 173—175. 
230  Вж. Greek Helsinki Monitor (GHM) / Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) et 

al. (2006 г.), Greece: Continuing Widespread Violation of Roma Housing Rights. 
Документът е достъпен на адрес:  
http://www.cohre.org/store/attachments/greece_roma_report_october_2006%20GHM%20%2
B%20COHRE.doc, (11 септември 2009 г.), стр. 38. 

231  Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Белгия (2009 г.), Тематично 
проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 

232  Интервюта с представител на Полския ромски съюз и др. (4 март 2009 г.) и върховния 
консултант на ОССЕ/ODIHR по въпросите на ромите и синтите (5 март 2009 г.), в: 
Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Полша (2009 г.), Тематично 
проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 
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travellers е предоставило във връзка със Закона за жилищното настаняване (други 
разпоредби) от 2002 г. информация относно липсата на изискване за връчване на 
предизвестие преди да се пристъпи към извеждане, както и относно факта, че 
неизпълнението на заповедта за извеждане може да доведе до задържане: 
„Законът изпраща посланието, че номадският начин на живот не се подкрепя от 
държавата и на практика прилагането му означава, че travellers вече нямат 
възможност да водят номадски начин на живот поради страх от затвор и 
конфискация на семейните им жилища“233. 

Защитата на държането по правило не е проблем за собствениците на 
жилища, доколкото те са в състояние да изплащат ипотечните си кредити. 
Много роми и travellers, обаче, не могат да си позволят да закупят къщи и в много 
случаи те не отговарят на условията за отпускане на ипотечни кредити. Няма 
достатъчно данни за собствеността на жилища сред ромите, но наличната 
информация показва, че по този показател държавите-членки на ЕС се различават 
в широки граници. Например според оценките в Полша между 10 и 20% от ромите 
притежават собствени жилища, закупени основно от общинските органи234. В 
Любляна, Словения според наличните оценки 50% от ромите живеят в собствени 
къщи235. Положителен пример за повишаване на собствеността на жилища сред 
ромите е Испания, където се изпълнява жилищна политика, насърчаваща 
собствеността върху жилищата чрез предоставяне на държавни субсидии за 
сметка на наемането на социални жилища. Смята се, че около половината от 
ромите, притежаващи собствени жилища, са придобили къщите си в резултат на 
тази политика236. В Ирландия делът на семействата на travellers, които 
притежават къщи, е много по-малък от съответния дял от общото население; 
според предоставените данни само 21,1% от семействата на travellers притежават 
собствени жилища в сравнение със 74,6% от общото население237. 

 

                                                      
 
233  Irish Traveller Movement (2007 г.), Discussion document progressing the provision of 

accommodation to facilitate nomadism, стр. 4. 
234  Интервюта с Полския ромски съюз, ОССЕ/ODIHR и Асоциацията на ромските 

консултативни и информационни центрове в Полша в: Национална фокусна точка на 
мрежата RAXEN в Полша (2009 г.), Тематично проучване на жилищните условия на 
ромите и travellers. 

235  M. Komac, M. Medvešek (редактори) (2005 г.), Simulacija priseljevanja v ljubljansko 
urbano regijo: analiza etnične strukture prebivalstva Mestne občine Ljubljana, Любляна: 
Inštitut za narodnostna vprašanja, стр. 187—203. Документът е достъпен на адрес: 
http://www.inv.si/DocDir/projekti/simulacija_priseljevanja_v_lj.pdf (31 март 2009 г.). 

236  Вж. Fundación Secretariado Gitano (FSG) (2008 г.), Mapa sobre vivienda y comunidad 
gitana en España 2007. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda (22 декември 2008 г.). 

237  Centre for Housing Research (2008 г.). Traveller Accommodation in Ireland: Review of 
Policy and Practice, стр. 30. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.housingunit.ie/_fileupload/Publications/Traveller_Accommodation_in_Ireland_-
_Review_of_Policy_and_Practice_54631618.pdf (20 януари 2009 г.). 
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Подпомагане на ромите за придобиване на жилища 

Програмата за жилищно настаняване с цел социална интеграция (HPSI), 
осъществявана от регионалното правителство на автономната област 
Навара в Испания, предоставя помощ за закупуване на собствени жилища 
на семейства, живеещи в неотговарящи на приетите стандарти жилища и в 
незаконни постройки. Тази инициатива се осъществява в сътрудничество с 
НПО, които помагат на бенефициерите да се адаптират към нова социална 
среда. Програмата е финансирана от Администрацията за жилищно 
настаняване в Навара, която в зависимост от доходите на семействата 
отпуска до 45% от стойността на имотите, като остатъкът се финансира 
чрез ипотечни кредити, изплащани от бенефициерите. До момента в 
програмата са участвали 800 семейства, от които 320 ромски семейства 
(40% от бенефициерите).  

FRA (2009 г.), Анализ на конкретен случай: Подобряване на жилищното 
настаняване на ромите, Испания 

Социалното жилищно настаняване в широкия смисъл на това понятие, а именно 
жилища с ниски наеми, предоставяни от публични органи или асоциации с 
нестопанска цел, гарантира по-добра защита на държането и в много случаи е най-
достъпната форма на жилищно настаняване. Много роми и travellers на цялата 
територия на ЕС живеят в социални жилища, но има и изключения, например 
Гърция, където предоставяне на социални жилища под наем не се практикува, 
както и България, където според доклад на Програмата за развитие на ООН 
(ПРООН) от 2004 г.238 само около 15% от ромите живеят в публични жилища239, 
въпреки че в сравнение с дела на живеещите в социални жилища от неромското 
население, възлизащ на само 1%, този показател е доста висок. От друга страна, 
във Финландия повечето роми са настанени в субсидирани от държавата 

                                                      
 
238  ПРООН (2004 г.), Vulnerable Groups in South Eastern Europe Dataset. Документът е 

достъпен на адрес: http://vulnerability.undp.sk/ (30 март 2009 г.); ПРООН (2002 г.), 
Avoiding the Dependency Trap Dataset. Документът е достъпен на адрес: 
http://vulnerability.undp.sk/ (30 март 2009 г.). 

239  В резултат на приватизацията публичният жилищен фонд е намалял от 7 % през 1990 г. 
на 3 % през 2001 г.: България / Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството (2004 г.), Национална жилищна стратегия на Република България. 
Документът е достъпен на адрес:  
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=4&id=220 (29 март 
2009 г.). Вж. също: S. Tsenkova (2005 г.), Trends and Progress in Housing Reforms in 
Southeast Europe, Париж: Банка за развитие към Съвета на Европа. Документът е 
достъпен на адрес:  
http://www.coebank.org/upload/Brochure/EN/Housing_reforms_in_SEE.pdf (29 март 
2009 г.). 
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публични жилища240, а според оценките в Полша поне 80% от ромите живеят в 
социални „комунални“ жилища241.  

Има случаи на извеждания на роми вследствие на приватизацията на социални 
жилища, по-специално в централните части на градовете, които стават 
привлекателни в резултат на изпълнението на проекти за обновяване на градската 
среда, което води до извеждане на съществуващите наематели и съответно 
„пренасяне на бедността“242 в други райони. В Португалия след реализацията на 
проект за градско развитие според наличната информация общината в Порто е 
предприела извеждане на роми, без да им предостави подходящи алтернативни 
жилища243. За подобни случаи се съобщава и от Чешката република244 и 
Словакия245.  

Ромите и travellers, които нямат достъп до други форми на жилищно настаняване, 
често изграждат къщи или бараки от подръчни материали без съответно 
разрешение, в много случаи на публична или частна земя, върху която нямат 
права, в резултат на което не разполагат с никаква защита на държането и живеят 
под постоянна заплаха от извеждане. Масови принудителни извеждания от 
нерегламентирани селища често се извършват без съответна съдебна заповед, а 
обжалването на административни актове не спира процеса на извеждането. 
Например в Италия НПО и медиите съобщават, че лица, живеещи в 
нерегламентирани селища, редовно биват принудително извеждани от властите, 
които освен това разрушават техните жилища, а в някои случаи и личното им 
имущество. Тази практика засяга голям брой лица, тъй като от 167 селища, 
идентифицирани през 2008 г., 124 са били нерегламентирани246. През май 2008 г. в 
Милано и Рим са извършени редица масови принудителни извеждания и 

                                                      
 
240  Финландия / Ympäristöministeriö (1996 г.), Romaniväestön asuntotilanne 1990-luvun 

puolivälissä. 
241  Това е приблизителна оценка на собствеността върху жилищата, направена от 

представителя на Полския ромски съюз (в интервю, проведено във връзка с настоящия 
доклад, 4 март 2009 г. — Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Полша 
(2009 г.), Тематично проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 

242  C-Press (2008 г.), ‘Cigányok és szegények: kiszorítás a belvárosból’. Документът е 
достъпен на адрес:  http://portal.c-
press.hu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3476 (27 март 2009 г.). 

243  M. Malheiros (2007 г.), Report on the Measures to Combat Discrimination. Directives 
2000/43/EC and 2000/78/EC. Country Report Portugal. State of Affairs up to 8 January 2007, 
стр. 33 и стр. 44. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.migpolgroup.com/multiattachments/3430/DocumentName/ptrep05_en.pdf (3 
октомври 2009 г.). 

244  FRA (2009 г.), Case Study: Living Together, Czech Republic. 
245  Milan Simecka Foundation, Centre on Housing Rights and Evictions, European Roma Rights 

Centre (2006 г.), Forced evictions in Slovakia 2006: Executive summary. 
246  Ministero dell'Interno (2008 г.), Censimento dei campi nomadi. Документът е достъпен на 

адрес: 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/censimen
to_nomadi/index.html (15 март 2009 г.). 
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разрушавания на ромски лагери247. По време на интервю, проведено в рамките на 
друг проект на FRA, свързан с ромите, респондент от Федерацията на ромите и 
синтите248 коментира, че „В Милано през последните две години се провежда 
политика на постоянни извеждания, насочена основно срещу румънската ромска 
общност, като тези действия не се оповестяват официално и не се предлагат 
разумни алтернативи“. В Гърция са налице многобройни съобщения за масови 
принудителни извеждания на роми, като в същото време омбудсманът 
многократно подчертава забраната на принудителните изселвания на ромски 
селища без предварително да е посочено подходящо място с поне равностойно 
качество, където изселените лица могат да се заселят безопасно и законно249. 
През 2006 г. в писмо до министъра на вътрешните работи на Гърция Комисарят по 
правата на човека към Съвета на Европа отбелязва: „[…] Срещнах се със 
семейство, чието скромно жилище беше разрушено същата сутрин. Беше 
очевидно, че „процедурата“ за лишаване на тези хора от дом е в пълно 
противоречие със стандартите за правата на човека […]. Бях смутен също от 
факта, че на двете места, които посетих, присъстваха лица от неромски произход, 
които се държаха агресивно и заплашително до такава степен, че някои от 
разговорите ми с ромските семейства бяха възпрепятствани“250. 

Защита на държането на travellers, живеещи на площадки за лагеруване 

Площадките за лагеруване представляват специфичен за travellers вид жилищно 
настаняване, който позволява на членовете на тази общност да продължат да 
водят своя традиционен начин на живот, който вече е засегнат от промени в 
начина на ползване на земята, урбанизацията и практически и административни 
пречки, като каменни блокове, бариери, забрани и законодателство за защита на 
владението на земята. Площадките за постоянно лагеруване са оборудвани със 
санитарни съоръжения, организирано е извозване на отпадъците и често имат 
пощенски адрес, докато площадките за временно лагеруване по правило 
предлагат ограничени комунални услуги. Липсата на достатъчен брой 
регламентирани площадки за постоянно или дори за временно лагеруване често 
принуждава travellers да заемат, включително без разрешение, терени за 
лагеруване на публична земя, с което рискуват да бъдат изведени. Това е 

                                                      
 
247  European Roma Rights Centre, Open Society Institute, the Centre on Housing Rights and 

Evictions, Romani Criss и Roma Civic Alliance (2008 г.), Security a la Italiana: 
Fingerprinting, Extreme Violence and Harassment of Roma in Italy. Документът е достъпен 
на адрес: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3050, стр. 24—25 (29 септември 2009 г.). 

248 Интервю с Федерацията на ромите и синтите, Италия, 14 април 2009 г. 
249  Гръцки омбудсман, Втори годишен доклад като национален орган по въпросите на 

равенството (2006 г.). Документът е достъпен на адрес:  
http://www.synigoros.gr/diakriseis/pdfs/12_10_EqualTreatmentReport2006.pdf (2 май 
2009 г.). 

250  Документът е достъпен на адрес:  
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1100661&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679 (10 октомври 2009 г.). 
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сериозен проблем за много travellers251. Нерегламентираното паркиране на 
каравани се толерира в различна степен. Например в Нидерландия 
нерегламентирано паркиране на каравани на площадка за лагеруване в някои 
случаи се допуска за известно време от съответната общинска администрация или 
жилищна корпорация, които управляват площадката, но винаги съществува 
заплахата от извеждане252. 

Предоставената от мрежата RAXEN информация показва, че все още липсват 
достатъчно площадки за лагеруване в петте държави-членки на ЕС със 
значителни общности на travellers (Белгия, Франция, Ирландия, Нидерландия и 
Обединеното кралство). Например в Белгия, според европейската мрежа срещу 
расизма (ENAR), през 2003 г. във Фландрия и Брюксел са съществували 28 
официални площадки за лагеруване253. В Обединеното кралство в резултат на 
проведено от Изпълнителния орган на Северна Ирландия проучване за оценка на 
потребностите254 е установено, че през 2008 г. 5% от travellers са живеели на 
площадки за временно лагеруване, 5% са обитавали съвместно управлявани 
площадки, а 21% са обитавали обслужвани площадки. Според последните 
налични данни, отнасящи се към 19 януари 2007 г., от провежданото два пъти 
годишно от местните органи преброяване на караваните в Англия са налице общо 
около 16 000 каравани на цигани и travellers, от които три четвърти са паркирани 
на частни или публични регламентирани площадки. От караваните, паркирани на 
нерегламентирани площадки, около 2 252 са се намирали на незаконно изградени 
обекти (т. е. на земя, която е собственост на цигани и travellers, но обектите са 
изградени без съответното разрешение), а 1 286 са се намирали в 
нерегламентирани лагери (върху земя, която не е собственост на 
лагеруващите)255. Според информация, съдържаща се в проучване на 
националната фокусна точка на мрежата RAXEN във Франция, към края на 2008 г. 
в страната са били налични 17 365 паркоместа за каравани на 729 площадки, 
което представлява малко повече от 40% от планирания брой места съгласно 
програмите за travellers, приети на ниво департаменти. Според направените 

                                                      
 
251  Вж. например данните от медийното наблюдение на „Pavee Point“ за многобройни 

примери на извеждания в Ирландия: http://pavee.ie/mediamonitor/?tag=accommodation 
(29 септември 2009 г.). 

252  Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Нидерландия (2009 г.), Тематично 
проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 

253  ENAR (2002 г.), Garder la distance ou saisir des chances – Roms et gens du voyage en 
Europe occidentale (Запазване на дистанцията или използване на възможностите — 
ромите и travellers в Източна Европа). Документът е достъпен на адрес: 
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/pdf/roma_fr.pdf (12 септември 2009 г.). 

254  United Kingdom/Northern Ireland Housing Executive (2008 г.), travellers’ Accommodation 
Needs Assessment in Northern Ireland, стр. 21. Документът е достъпен на адрес: 
http://www.nihe.gov.uk/travellers_accommodation_needs_assessment_2008.pdf (21 
октомври 2009 г.). 

255  Department for Communities and Local Government (2007 г.), The Road Ahead: Final 
Report of the Independent Task Group on Site Provision and Enforcement for Gypsies and 
travellers, стр. 8. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/roadahead.pdf (29 септември 
2009 г.). 
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оценки делът на осигурените места от общите потребности варира от 20% в 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (и пълна липса на места в Корсика) до 71% в Basse-
Normandie и Poitou-Charentes256. 

В много случаи изграждането на нови площадки за лагеруване се сблъсква със 
съпротивата на местните общности. Например в Обединеното кралство 
Независимата работна група за предоставяне на парцели и прилагане на 
нормативните разпоредби в полза на циганите и travellers посочва през 2007 г.: 
„Очевидно създаването на повече площадки няма да е лесно. […] Най-
съществената пречка е съпротивата на членовете на уседналите общности, която 
се подхранва от негативния начин, по който се възприема перспективата да се 
живее в близост до лагер на цигани или travellers “257.  

В някои случаи използването на площадките за лагеруване от travellers е 
възпрепятствано от действащите нормативни разпоредби. Например в регион 
Брюксел-столица в Белгия permis d’urbanisme (градоустройственото разрешение) 
за паркиране на каравана се издава за срок от шест месеца до десет години, но 
след издаването му срокът на валидност не може да се продължава258. 
Заявленията за издаване на разрешения за проектиране на площадки за 
лагеруване на travellers биват одобрявани по-рядко в сравнение със заявления за 
аналогични разрешения за други видове строителство. В Обединеното кралство, 
обаче, с въведените през 2006 г. с циркулярно писмо на службата на заместник 
министър-председателя № 01/2006259 нови процедури за градоустройствено 
планиране настъпиха положителни промени, както отбелязва Независимата 
работна група за предоставяне на парцели и прилагане на нормативните 
разпоредби в полза на циганите и travellers: „[…] Според проведено от 
университета De Montfort проучване през шестте месеца след влизането в сила на 
циркулярното писмо е регистрирано значително нарастване на броя на 
допуснатите обжалвания на решения за планиране, отнасящи се до площадки, 
използвани от цигани и travellers — докато шест месеца преди влизането в сила на 

                                                      
 
256  Национална фокусна точка на мрежата RAXEN във Франция (2009 г.), Тематично 

проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 
257  Department for Communities and Local Government (2007 г.), The Road Ahead: Final 

Report of the Independent Task Group on Site Provision and Enforcement for Gypsies and 
travellers, стр. 39. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/roadahead.pdf (29 септември 
2009 г.). 

258  Ordonnance du 29.08.1991 de la Région de Bruxelles-Capitale / Ordonnantie van 29.08.1991 
van het Brussels Gewest and décision du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale / 
Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Executieve van 26.11.1992 bettreffende de 
stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur. 

259  United Kingdom Office of the Deputy Prime Minister (ODPM), Circular 01/2006. 
Документът е достъпен на адрес:  
http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/circulargypsytraveller.p
df (29 септември 2009 г.) 
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документа са били разглеждани 35% от жалбите, след влизането в сила този дял е 
нараснал на 54%“260. 

Във Франция Закон № 2000-614 от 5 юли 2000 г. относно приемането и 
жилищното настаняване на travellers (наричан често „вторият закон на Besson“) е 
приет с цел по-добро обезпечаване на площадки за лагеруване за travellers в 
градовете с повече от 5000 жители посредством предоставяне на стимули и 
финансова подкрепа. Освен това законът допуска градовете, които предоставят 
такива площадки за лагеруване да забраняват на travellers да паркират на други 
места. През 2003 г., обаче, е приет друг закон, който дава право на градовете с по-
малко от 20 000 жители да изискват да бъдат освободени от това задължение 
(Закон № 2003-710 от 1 август 2003 г. за градоустройственото планиране и 
обновяването на градската среда). На практика това означава, че travellers се 
сблъскват с големи трудности да намерят законни площадки за лагеруване извън 
големите градове. През 2008 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа261 
отбеляза във връзка с предоставянето на места за настаняване на travellers, че 
„[…] местните органи и държавата не са взели под внимание в достатъчна степен 
специфичните потребности на тази общност за значителен период от време. […] 
Правителството е признало, забавеното изпълнение в департаментите на схемите 
за приемане на travellers и е оценило недостига на места за паркиране на около 
41 800 места. Може да се съжалява за забавеното изпълнение на посочения по-
горе акт, тъй като това забавяне принуждава travellers да използват незаконни 
площадки, с което ги излага на риск от принудително извеждане съгласно Закона 
за вътрешната сигурност от 2003 г.“ В своя отговор френското правителство 
твърди, че е постигнат значителен напредък, като през 2007 г. са отпуснати 64 
млн. EUR за изграждане на паркоместа за лагеруване, в сравнение с 42 млн. EUR 
през 2006 г., като същевременно половината от всички 41 840 планирани за 
страната площадки са получили държавна субсидия, 32% от тях вече 
функционират.  

На 17 април 2008 г. Европейският център за правата на ромите (ЕЦПР) подаде 
жалба262 срещу Франция пред Европейския комитет за социални права към Съвета 
на Европа, в която inter alia се твърди, че travellers във Франция са жертви на 
несправедливост във връзка с достъпа до жилищно настаняване, изразяваща се в 
социално изключване и принудителни извеждания, както и в жилищна сегрегация, 
неотговарящи на стандартите жилищни условия и липса на защита на държането. 

                                                      
 
260  Department for Communities and Local Government (2007 г.), The Road Ahead: Final 

Report of the Independent Task Group on Site Provision and Enforcement for Gypsies and 
travellers, стр. 14. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/roadahead.pdf (29 септември 
2009 г.) 

261  Резолюция CM/ResChS(2008)7, колективна жалба № 33/2006, International Movement 
ATD Fourth World срещу Франция. Документът е достъпен на адрес:  
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1318029&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&Back
ColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 (03 октомври 2009 г.) 

262  Жалба № 51/2008, European Roma Right Centre (ЕЦПР) срещу Франция. 
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На 23 септември 2008 г. ЕКСР обяви жалбата, която понастоящем е в процедура 
на разглеждане, за допустима.  

Данните за броя на travellers, живеещи на нерегламентирани площадки са 
оскъдни. В Ирландия през 2007 г. броят на семействата на travellers, живеещи в 
нерегламентирани (незаконни) жилища, е бил 7% от общо регистрираните 8 099 
семейства на travellers263. Доклад на Комисията за расово равенство (CRE) в 
Обединеното кралство, издаден през 2006 г., съдържа констатацията, че 
значителният недостиг на регламентирани площадки за временно и постоянно 
лагеруване е причина много travellers да лагеруват незаконно264. Според най-
новите налични данни 12% от общо около 15 000 каравани в Обединеното 
кралство са паркирани на нерегламентирани площадки, земята под които е 
собственост на цигани и ирландски travellers, но собствениците нямат разрешение 
за проектиране и изграждане, а други 16% са паркирани в нерегламентирани 
лагери, където земята не е собственост на цигани и ирландски travellers, и не е 
издадено разрешение за ползване като площадки за лагеруване265. 

Площадка за лагеруване за пътуващи роми и синти 

През 2002 г. е разработен нов модел за насърчаване на съвместното съществуване на 
местното население и пътуващите роми и синти в Горна Австрия. Изградена е площадка за 
лагеруване, оборудвана с подходяща инфраструктура (включително санитарни 
съоръжения за до 25 каравани). Тази мярка е финансирана от община Braunau, при което 
са проведени консултации с асоциацията Ketani. Разходите за изграждане на площадката 
са в размер на 147 000 EUR, а разходите по поддръжка на съоръжението са между 8000 и 
9000 EUR годишно, от които 5000—6000 EUR се получават от таксите за ползване на 
паркоместата на площадката. Площадката за лагеруване се управлява от 
междукултурната НПО мрежа на роми и синти (RoSi)266. 

 

                                                      
 
263  Ирландия / Department of Environment, Heritage and Local Government (2008 г.), The 

Annual Count of Traveller Families. Документът е достъпен на адрес: 
http://www.environ.ie/en/Publications/StatisticsandRegularPublications/HousingStatistics/Fil
eDownLoad,15291,en.XLS (20 януари 2009 г.). 

264  Commission for Racial Equality (2006 г.), Common Ground, Equality, good race relations 
and sites for Gypsies and Irish travellers, Report of a CRE inquiry in England and Wales, 
London: CRE, стр. 2. Документът е достъпен на адрес:  
http://83.137.212.42/sitearchive/cre/downloads/commonground_report.pdf (29 септември 
2009 г.). 

265  Вж. уебсайта на CRE „Gypsies and Irish travellers: The facts“ на адрес: 
http://83.137.212.42/sitearchive/cre/gdpract/g_and_t_facts.html#one (3 октомври 2009 г.). 

266  Изявление на администрацията на провинция Горна Австрия, включено в: Австрия / 
Bundeskanzleramt (2009 г.), Rückmeldung zum Informationsersuchen Focal Point – 
Fragenkatalog Housing Conditions of Roma and travellers; österreichische 
Gesamtstellungnahme, непубликуван ръкопис и G. Kücher (2006 г.), Fahrende Roma und 
Sinti in Österreich im beginnenden 21. Jahrhundert, Виена, матистърска теза, стр. 14—31, 
изявление на кмета на Braunau/Inn (25 март 2009 г.). 
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4. 2 Достъп до комунални услуги и 
 инфраструктура 

Според Комитета за икономически, социални и културни права: „Подходящото 
жилище трябва да е оборудвано с определени съоръжения, които са жизнено 
важни за здравето, сигурността, удобството и храненето. Всички лица, ползващи 
се от правото на подходящо жилище, следва да имат траен достъп до естествени 
и общи ресурси, чиста питейна вода, енергия за готвене, отопление и осветление, 
санитарно-хигиенни съоръжения, средства за съхранение на храна, извозване на 
отпадъците, канализация и служби за реакция в спешни случаи“. КПРД отделя 
специално внимание на жилищното настаняване на ромите, като препоръчва на 
държавите да предприемат специални мерки, за да гарантират защита от 
дискриминация. Освен това, държавите следва например да включват ромите в 
проекти за жилищно настаняване и да действат твърдо за преустановяване на 
дискриминационни практики в областта на жилищното настаняване от страна на 
местните органи и частни собственици. Освен това, според КПРД държавите 
трябва да противодействат на „мерки на местните органи, с които роми биват 
лишавани от правото на пребиваване, незаконно експулсирани и […] настанявани 
в лагери извън населените места, които са изолирани и без достъп до здравни 
грижи и други услуги“. Наред с горното комитетът призовава държавите да 
предприемат необходимите стъпки, за да осигурят „за номадските групи роми или 
travellers места за паркиране на техните каравани, оборудвани с всички 
необходими съоръжения“267. 

Събраните в рамките на проучването данни сочат, че тези условия не са 
изпълнени във всички случаи и много роми и travellers не разполагат с такъв траен 
достъп до комунални услуги. Например регионални данни за 2001 г. за 
воеводството Świętokrzyskie в Полша показват, че 85% от общо 125 проучени 
апартамента не са снабдени с течаща вода268. В Словакия данните от проучване 
от 2004 г.269 показват, че само 19% от ромските селища са оборудвани с 
канализация, 41% са снабдени с газ и 63% са водоснабдени, като 91% от 
селищата имат електроснабдяване. Едно от всеки пет селища няма достъп до 
публични пътища. В Румъния по данни от доклад, издаден през 2007 г., ромите са 
в много по-неравностойно положение от останалите етнически групи по отношение 
на достъпа до комунални услуги: 75% от тях нямат достъп до снабдяване с газ (в 

                                                      
 
267  КПРД (2000 г.), Обща препоръка № 27, Discrimination against Roma (Дискриминация 

срещу ромите), параграфи 30—32. Документът е достъпен на адрес:  
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/11f3d6d130ab8e09c125694a0054932b?Opendoc

ument (12 октомври 2009 г.). 
268  L. Zakrzewski (2002 г.), Доклад: „Social Mapping of the Roma in Świetokrzyskie Voivodship 

2001“, Kielce: Служба за икономическа политика и регионално развитие, стр. 36. 
269  M. Jurásková, E. Kriglerová, J. Rybová (2004 г.), Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004, 

Братислава: Úrad vlády SR. Информация е публикувана на уебсайта на OPGRC: 
http://romovia.vlada.gov.sk/3554/list-faktov.php (29 септември 2009 г.). 
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сравнение с 21% от лицата от други етнически групи), 72% нямат достъп до 
канализация (в сравнение с 15% от лицата от други етнически групи), 73% нямат 
достъп до течаща вода в жилищата си (в сравнение с 10% от лицата от други 
етнически групи), 12% нямат електричество в жилищата си (в сравнение с 1% от 
лицата от други етнически групи) и 14% горят отпадъци, за да отопляват жилищата 
си или не ги отопляват изобщо (в сравнение с 2% от лицата от други етнически 
групи)270.  

Нерегламентираните селища, изградени без съответните разрешения, често не са 
снабдени с комунални услуги, например електричество, течаща вода, канализация 
и т. н., и не се обслужват от обществен транспорт. Случаи на особено лоши 
жилищни условия и липса на инфраструктура са налице навсякъде в ЕС. 
Например според медиен репортаж от 2007 г. в град Комотини в Гърция около 350 
ромски семейства живеят в бараки от ламарина, където разполагат само с два 
крана за течаща вода; 60 деца от селището са приети в болница през ноември 
2007 г. с диагноза хепатит А, а усилията за преместване на семействата в съседни 
райони са срещнали съпротивата на местните жители от неромски произход271. 
Публикуван през 2009 г. доклад на ООН272 съдържа информация, че селища, в 
които роми са били преселени през 2000 г., все още не са снабдени с основни 
съоръжения и комунални услуги. Авторите на доклада привеждат като пример 
селището Spata в близост до Атина, където двадесет семейства са настанени в 
сглобяеми жилищни модули, предоставени от публичните органи, които не са 
снабдени с електричество и течаща вода и не се обслужват от организация за 
извозване на отпадъците, а обитателите им разполагат с два електрогенератора и 
два резервоара за съхранение на вода273. 

Има данни, че положението е по-добро в някои държави-членки, например в 
Словения, където 51% от ромските домакинства имат достъп до електричество, а 

                                                      
 
270  G. Badescu, V. Grigoras, C. Rughinis, M. Voicu, O. Voicu, (2007 г.), Roma Inclusion 

Barometer, Букурещ: Фондация “отворено общество“, стр. 33. 
271  D. Damianos, ‘Ο μαχαλάς της ηπατίτιδας’, във в. Ta Nea (21 декември 2007 г.). 

Документът е достъпен на адрес:  
http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=20071221&nid=6939324&sn=&spid=876Official (22 
юни 2009 г.). 

272  Общо събрание на ООН, Съвет по правата на човека, A/HRC/10/11/Add.3, 18 февруари 
2009 г., доклад на независимия експерт по въпросите на малцинствата Gay McDougall 
под заглавие „Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, 
Social and Cultural Rights, including the Right to Development“, стр. 15, параграфи 53—
55. Документът е достъпен на адрес:  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.11.Add.3.pdf (12 
юли 2009 г.). 

273  Общо събрание на ООН, Съвет по правата на човека, A/HRC/10/11/Add.3, 18 февруари 
2009 г., доклад на независимия експерт по въпросите на малцинствата Gay McDougall 
под заглавие „Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, 
Social and Cultural Rights, including the Right to Development, стр. 15, параграфи 53—55. 
Документът е достъпен на адрес:  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/111/77/PDF/G0911177.pdf?OpenElement 
(29 септември 2009 г.). 
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75% имат достъп до течаща вода274. Според данните за Испания 80% от ромските 
жилища имат задоволителен достъп до съоръжения и услуги275. 

В някои държави-членки се наблюдава различна степен на достъп до публични 
услуги и инфраструктура между отделните ромски групи. Например има данни, че 
в Словения „коренните“ роми, живеещи в селища, имат по-ограничен достъп до 
комунални услуги в сравнение с живеещите в градовете „некоренни“ роми276. Също 
в Швеция някои населени места с предимно имигрантско и малцинствено 
(включително ромско) население, например Nackta в Sundvall, имат ограничен 
достъп до комунални услуги и по-специално до извозване на отпадъците277. 

В някои случаи достъпът до комунални услуги се регулира ad hoc, например в 
България, където според проучване278, проведено от Институт „Отворено 
общество“ през 2007 г., 29% от интервюираните роми са заявили, че при наличие 
на неплатени сметки от отделни потребители е възможно да бъде прекъснато 
електроснабдяването на цели квартали. 

Достъпът на ромските квартали и селища до обществен транспорт зависи в голяма 
степен от тяхното местоположение и големина. Например в Унгария, където 
транспортното обслужване на сегрегираните квартали в по-малките градове е 
сходно с това на останалите градски квартали, съществуват проблеми с 
транспортното обслужване на сегрегираните райони в по-големите градове и в 
изолираните малки села279. В Испания ограниченият достъп до обществен 
транспорт е проблем за ромските квартали и селища280. Според резултатите от 
проучването Барометър за включването на ромите в Румъния делът на ромите, 
които заявяват, че обществен транспорт „липсва“ или „не е редовен“ в района, 

                                                      
 
274  N. Babič Ivaniš, Š. Urh, V. Klopčič, M. Adamič (2006 г.), ‘Raziskava izobraževalnih in 

poklicnih interesov Romov’ в: N. Žagar, V. Klopčič (редактори), Poklicno informiranje in 
svetovanje za Rome – PISR, Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo, стр. 210—212. 

275  Fundación Secretariado Gitano (FSG) (2008 г.), Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en 
España 2007. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda (22.12.2008). 

276  Словения / Urad za narodnosti (2004 г.), Poročilo o položaju Romov v Republiki Sloveniji 
(2004 г.). 

277   DO (2008 г.), Diskriminiering på den svenska bostadsmarknaden – En rapport från DO:s 
särskilda arbete under åren 2006-2008 kring diskriminering på bostadsmarknaden. 

278  А. Пампоров, Д. Колев, Т. Крумова, И. Йорданов (2008 г.), Ромите в България: 
Информационен справочник, София: Институт „Отворено общество“, София, стр. 46. 
Документът е достъпен на адрес: http://www.osi.bg/downloads/File/RomaGuideFinal.pdf 
(30 март 2009 г.). 

279  База данни за необлагодетелстваните микрорегиони е достъпна на адрес: 
http://www.nfu.hu/tervezesi_dokumentumok (21 май 2009 г.). 

280  Fundación Secretariado Gitano (2008 г.), Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en 
España 2007. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda (22.12.2008). 
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където живеят, е по-голям (50%) отколкото сред лицата от неромски произход 
(31%).281 

Могат да се посочат редица положителни примери за изградени площадки за 
лагеруване за travellers, оборудвани с добра инфраструктура, подходящо 
местоположение с оглед на лесен достъп до здравни грижи, образование и други 
публични услуги. Ограниченият брой на площадките за лагеруване, обаче, в някои 
случаи е причина за пренаселване, от което произтичат потенциални рискове за 
здравето. Според наличните данни в Белгия, Франция, Ирландия и 
Обединеното кралство достъпът на travellers, живеещи на публични парцели, до 
вода, електричество, обществен транспорт и канализация е все още проблемен. 
Например въпреки че регламентираните площадки за лагеруване във Фландрия в 
Белгия имат като правило добър достъп до комунални услуги, незаконните 
площадки на територията на цялата страна нямат достъп до такива услуги или 
наличните услуги, и по-специално извозването на отпадъците, са с ниско 
качество282. Във Франция достъп до вода и електричество се предоставя само за 
определено време, дори на travellers, които са заселени трайно на терени, които са 
тяхна собственост283.  

4. 3. Постижимост във финансово 
 отношение 

Според Комитета за икономически, социални и културни права: „Личните и на 
домакинството финансови разходи, свързани с жилището, следва да са на такова 
ниво, че да не се застрашава или накърнява удовлетворяването на други основни 
нужди“. 

Събраните данни показват, че много роми и travellers в целия ЕС се затрудняват 
да изплащат месечните наеми за подходящи жилища, частна собственост, и 
предвид равнищата на безработица сред тези общности малко техни членове биха 
могли да предоставят на банките доказателства за стабилна заетост, които се 
изискват за отпускане на ипотечни кредити. Дори при наличие на възможности за 
закупуване на недвижими имоти на ниски цени, както например в държавите-
членки на ЕС от бившия комунистически блок във връзка с процеса на 

                                                      
 
281  G. Badescu, V. Grigoras, C. Rughinis, M. Voicu, O. Voicu, (2007 г.), Roma Inclusion 

Barometer, Букурещ: Фондация „Отворено общество“, стр. 32. 
282  Vlaams Minderheded Centrum (2006 г.), Standplaatsenbeleid: analyse en aanbeveling. 

Документът е достъпен на адрес: http://www.vmc.be (15 март 2009 г.). 
283  Меморандум от Thomas Hammarberg, Комисар по правата на човека към Съвета на 

Европа, издаден след посещението му във Франция от 21 до 23 май 2008 г. 
CommDH(2008)34, Страсбург, 20 ноември 2008 г. Документът е достъпен на адрес: 
http://www.unhcr.org/refworld/country,,COECHR,,FRA,4562d8b62,492a6da72,0.html (3 
октомври 2009 г.). 
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приватизация на жилищния фонд по време на прехода към демокрация, много 
роми не са могли да си позволят да закупят собствени жилища или са ги продали, 
за да покрият други нужди, което има сериозни дългосрочни отрицателни 
последици за техните шансове да получат подходящо жилищно настаняване.  

Ромите и travellers са изложени на риск да се превърнат в привлекателни клиенти 
за безскрупулни собственици, които събират завишени наеми за неотговарящи на 
стандартите жилища. Например след приватизацията на обитаваните предимно от 
роми държавни жилища в град Usti nad Labem в Чешката република наемите са 
били непропорционално завишени, въпреки че сградите са останали в лошо 
състояние, в резултат на което много наематели са натрупали големи дългове към 
новия собственик, който е начислявал висока лихва284.  

Лицата с ниски доходи често се затрудняват да изплащат редовно дори ниски 
наеми, например за социални жилища. Ако компетентните органи не предприемат 
необходимите мерки, за да помогнат на наемателите да плащат наемите си, могат 
да бъдат натрупани големи дългове, които водят от извеждания. Според доклад, 
изготвен от фондацията Milan Simecka, например, в някои ромски квартали в 
Словакия органите са толерирали нередовни плащания на наемите и 
комуналните услуги за достатъчно дълъг период, през който са се натрупали 
значителни задължения, например в Lunik IX, ромският квартал на Кошице, където 
дълговете на наемателите са достигнали 1 млрд. словашки крони285. 

Съобщава се и за положителни инициативи за подпомагане на ромите да 
подобрят планирането на семейните си бюджети. Така например в Словакия286 и 
Чешката република287 се прилага механизмът на „специалния пълномощник“ 
спрямо лица, които имат право на помощ за жилищно настаняване, но не 
използват получаваните средства по предназначение; органите назначават 
община (или физическо лице) за „специален пълномощник“, който получава 
помощта и изплаща дълговете и просрочените плащания за наеми и комунални 
услуги, с което се предотвратяват извеждания. В определени случаи, обаче, 
компетентните органи не са склонни да прилагат този механизъм, тъй като той 

                                                      
 
284  M. Brož, P. Kintlová, L. Toušek (2007 г.). Kdo drží černého Petra. Sociační vyloučeni 

v Liberci, Plzni a Ústí nad Labem. Прага: Člověk v tísni – společnost při České televizi. 
Документът е достъпен на адрес:  
http://www.integracniprogramy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=525:kd
o-dri-erneho-petra-socialni-vyloueni-v-liberci-plzni-a-usti-nad-lbaem&catid=482:analyzy-a-
vyzkumy&Itemid=272 (15 април 2009 г.). 

285  Milan Simecka Foundation, Centre on Housing Rights and Evictions, European Roma Rights 
Centre (2006 г.), Forced evictions in Slovakia 2006: Executive summary, стр. 5. 

286  Словакия / Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov (11 ноември 2003 г.). 

287  Чешка република / Ministerstvo práce a sociální věcí (2000 г.), Metodický postup při 
sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti 
s užíváním bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář 
č.5/2000. Документ, достъпен на адрес: http://epolis.cz/download/pdf/materials_13_1.pdf 
(21 септември 2009 г.). 
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предполага допълнително административно бреме за тях, поради което се допуска 
нарастване на натрупаните задължения, водещо до принудителни извеждания288. 

В някои случаи информацията за наличието на субсидии за жилищно настаняване 
не се предоставя ефективно. Например ромски активисти в Полша сигнализират, 
че компетентните длъжностни лица не съобщават на ромите за достъпните 
субсидии за жилищно настаняване289. 

Все по-строгите изисквания за придобиване на право на помощи за жилищно 
настаняване също могат да засегнат възможността на наемателите с ниски доходи 
да плащат редовно наемите си. Например в рамките на реформата на системата 
за социално подпомагане през 2003—2004 г. Словакия е въвела помощ за 
жилищно настаняване с фиксиран размер, независимо от размера на 
действителните разходи, които понякога надхвърлят значително сумата на 
помощта. Освен това едва около половината от домакинствата290, имащи право на 
социални помощи, получават помощ за жилищно настаняване поради строгите 
условия за получаване на право на такава помощ, които много роми не са в 
състояние да удовлетворят, а именно изискването291 да плащат редовно наема и 
сметките си или да са сключили споразумение с наемодателя за изплащане на 
задълженията си. 

Събраните данни съдържат и твърдения, че в някои случаи ромите и travellers 
плащат непропорционално високи такси за комунални услуги. Например 
фондацията Milan Simecka в Словакия съобщава за случаи на наематели роми, 
живеещи в социални жилища, които получават завишени сметки за комунални 
услуги292. В Обединеното кралство Комисията за расово равенство е изразила 
загриженост относно сравнително високите разходи за комунални услуги на 
площадките за лагеруване на travellers293. Travellers във Франция по правило не 
отговарят на условията за получаване на субсидии за жилищно настаняване, тъй 
като караваните не се считат за жилища, но има данни, че някои бюра на CAF 

                                                      
 
288  Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Чешката република (2009 г.), 

Тематично проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 
289  Интервю с Ромския консултативен и информация център, 2 февруари 2009 г., 

Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Полша (2009 г.), Тематично 
проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 

290  Към края на 2008 г. 92 082 домакинства от общо 153 516 домакинства, получаващи 
социални помощи, са имали право на помощ за жилищно настаняване; източник: 
Словакия / Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (2009 г.), Štatistiky: Nezamestnanosť a 
sociálne dávky Február 2009. Документът е достъпен на адрес:  

 http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/E95AC40BA6F6159EC12575660031E9E7?OpenDocumen
t (25 март 2009 г.). 

291  Slovakia/Zákon č. 599/2003 Z. Z. o pomoci v hmotnej núdzi (11.11.2003). 
292  Milan Simecka Foundation, Centre on Housing Rights and Evictions, European Roma Rights 

Centre (2006 г.), Forced evictions in Slovakia 2006: Executive summary, стр. 6. 
293  Commission for Racial Equality (2006 г.), Common Ground: Equality, good race relations 

and sites for Gypsies and Irish travellers: Report of a CRE inquiry in England and Wales, 
Лондон: CRE. 
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(Caisse d'allocations familiales) (Служба за семейни плащания) отпускат на travellers 
безлихвени или нисколихвени заеми за закупуване или ремонт на каравани294. 

Да направиш достъпна покупката на жилище 

„Старата ни къща беше опасна. В новата къща всичко е наред. Без тази 
програма щеше да ни бъде невъзможно да се преместим.“ — бенефициер 
от ромски произход 

Програмата за жилищна и социална интеграция (HSIP) в Унгария е 
комплексна правителствена програма, предприета с цел подобряване на 
социалната интеграция на ромите. В село Kerecsend целите на HSIP 
(жилищна и социална интеграция) са постигнати посредством закупуване 
на три нови „къщи-гнезда“ в интегрирани райони, както и ремонт на стари 
къщи в сегрегирани райони. Млади ромски семейства, които са се 
преместили в „къщи-гнезда“, са приели да плащат наем. Наред с това те са 
се задължили да плащат допълнителна сума, която се натрупва в 
спестовен влог, с чиято помощ те трябва да си купят нова къща. По този 
начин те ще имат възможност да закупят собствени жилища в бъдеще, 
като същевременно се гарантира устойчивостта на схемата, която ще 
позволи на нови семейства да се нанесат в „къщата-гнездо“. В Szomolya 
десет семейства са преместени от „пещерни жилища“ в модерни къщи в 
селото, закупена е сграда за ползване от местната ромска асоциация и са 
предприети няколко други действия в помощ на бенефициерите, 
включително провеждане на обучение и последваща работа с 
преместените семейства. 

FRA (2009 г.), Анализ на конкретен случай: Борба срещу жилищната 
сегрегация сред ромите, Унгария 
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Франция (2009 г.), Тематично проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 
Вж.: Fondation Abbé Pierre (2006 г.), Les Cahiers du mal-logement de la Fondation Abbe 
Pierre: Les difficultés d’habitat et de logement des «Gens du Voyag », Janvier 2006 
(Фондация Abbé Pierre, Бележки за неподходящото жилищно настаняване на 
фондация Abbé Pierre: жилищните проблеми на френските travellers). Документът е 
достъпен на адрес:  

 http://www.fondation-abbe-pierre.fr/_pdf/cahier_gdv.pdf (10 септември 2009 г.). 
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4. 4. Пригодност за обитаване  

Според Комитета за икономически, социални и културни права: „Подходящите 
жилища трябва да са обитаеми, т. е. да предлагат на обитателите си достатъчно 
пространство и да ги защитават от студ, влага, горещина, дъжд, вятър и други 
неблагоприятни за здравето фактори, конструктивни рискове и преносители на 
болести. Трябва да бъде гарантирана и физическата безопасност на обитателите“.  

Агенцията, в своята предишна организационна форма (ЕЦМРК), изтъкна в своя 
издаден през 2005 г. доклад „Мигранти, малцинства и жилищно настаняване: 
изключване, дискриминация и защита от дискриминация в 15-те държави-членки 
на ЕС“295 (отнасящ се до 15 държави-членки на ЕС) няколко случая на особено 
тежки жилищни условия, по-специално в нерегламентирани ромски селища. 
Въпреки полаганите в много държави-членки усилия за подобряване на качеството 
на жилищата, данните на RAXEN показват, че до момента не е постигнат 
значителен напредък. Това положение е отбелязано и в доклади на международни 
организации, включително Съвета на Европа.  

Предоставените от RAXEN данни показват, че пренаселеността на жилищата е 
повсеместен проблем. Например резултатите от проучване, проведено през 
2004 г. от Програмата за развитие на ООН (ПРООН) в България, показват, че в 
ромските жилища един член на домакинството обитава средно 0,76 стаи в 
сравнение с 1,58 стаи, обитавани от един член на домакинствата, принадлежащи 
към националното мнозинство, като средната площ на ромските жилищни единици 
е 15 кв. м в сравнение с 34 кв. м за жилищата на националното мнозинство296. 

Като цяло жилищните условия често са много лоши в нерегламентираните 
селища, където хората живеят в палатки или колиби, направени от пластмасово 
фолио, картон и други подръчни материали. Условията в ромските лагери в 
Италия са описани от НПО297 като ужасни. В своя доклад от 2007 г. за Португалия 
ЕКРН изразява „[…] съжалението си във връзка с факта, че голям брой роми все 
още живеят в трудни, дори много трудни условия, въпреки постигнатия през 
последните години напредък в тази област (чрез програмата за жилищно 

                                                      
 
295  EUMC (2005 г.), Migrants, Minorities and housing: Exclusion, discrimination and anti-

discrimination in 15 EU Member States. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/CS-Housing-en.pdf (29 септември 
2009 г.). 

296  ПРООН (2004 г.), Faces of Poverty, Faces of Hope, стр. 16. Документът е достъпен на 
адрес: http://vulnerability.undp.sk/DOCUMENTS/bulgaria.pdf (30 март 2009 г.). 

297  European Roma Rights Centre, Centre on Housing Rights and Evictions, osservAzione, Sucar 
Drom (2008 г.), Written comments concerning Italy for consideration by the United Nations 
Committee on the Elimination of Racial Discrimination at its 72nd session, стр. 13. 
Документът е достъпен на адрес: http://www.osservazione.org/documenti/CERD-Report-
2008%20_IT_.pdf (15 март 2009 г.). 
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настаняване)“298. В годишния доклад на гръцкия омбудсман за 2008 г. е цитирано 
направеното от кмет на населено място на територията на община Атина описание 
на условията в нерегламентирани селища: „Ромите живеят в трагични условия в 
непосредствена близост до сметища, в бараки без вода и електричество, без 
основни хигиенни условия, сред гризачи и изложени на произвола на екстремни 
метеорологични условия и явления, страдайки от заразни болести, причинени 
основно от отпадъците, които събират и извозват срещу заплащане от всички 
райони на Атика“299. 

Подобряване пригодността за обитаване на ромските жилища 

Мерките по Програмата за жилищна и социална интеграция (HSIP) на 
унгарското правителство в село Kerecsend включват ремонт на ромски 
къщи, които са в застрашаващо живота на обитателите им състояние, 
както и обновяване на публични пространства посредством израждане на 
тротоари и ремонти на улици, полагане на газопровод, почистване на 
обществените водоизточници, изграждане на нова площадка за игра и 
обновяване на публични пространства в централната част на селото. Към 
ремонтните дейности е подходено творчески, като те са съобразени със 
съществуващите потребности и наличните ресурси. След извършеното 
обследване на състоянието на къщите ремонтните дейности са извършени 
не само от експерти; за извършването на строителните работи са 
ангажирани на временни договори бенефициери с опит в строителството. 
На обитателите на къщи, които са в състояние да извършат дребни 
ремонтни работи по жилищата, са предоставени строителни материали.  

FRA (2009 г.), Анализ на конкретен случай: Борба срещу жилищната 
сегрегация сред ромите, Унгария 

 

                                                      
 
298  Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността (2007 г.), Third Report on 

Portugal, стр. 28. Документът е достъпен на адрес:  
http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_03/03_CbC_eng/PRT-CbC-III-2007-4-
ENG.pdf (11 март 2009 г.). 

299  Случай № 16048/2007 на омбудсмана; Годишен доклад 2008 на гръцкия омбудсман, стр. 
40. Документът е достъпен на адрес: http://www.synigoros.gr/annual_2008_gr.htm (02 
октомври 2009 г.). 
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Проект за обновяване 

Проектът за обновяване в град Кобленц, Германия под надслов „Unterer 
Asterstein“ е насочен към подобряване на жилищните условия и 
качеството на живот в необлагодетелстван в социално отношение градски 
квартал. Целевата група по проекта са 260 наематели, повечето в 
необлагодетелствано социално положение, 50% от които са семейства на 
синти. Проектът се изпълнява от градската администрация на Кобленц и 
неправителствената местна компания за жилищно настаняване „Koblenzer 
WohnBau“ GmbH. Проектът е одобрен през декември 2000 г. и дейностите 
по обновяване започват през лятото на 2003 г. Общите разходи по проекта 
възлизат на 11,1 млн. EUR, като тази сума е финансирана в рамките на 
националната програма „Социален град“. Финансирането е осигурено в 
равни части от правителството на провинция Райнланд-Пфалц и 
компанията за жилищно настаняване „Koblenzer WohnBau“300. 

4. 5. Местоположение 

Според Комитета за икономически, социални и културни права: „Подходящото 
жилище трябва е разположено в район, позволяващ достъп до възможности за 
заетост, здравни грижи, училища, центрове за грижи за деца и други социални 
услуги. Това важи както за големите градове, така и за селските райони, където 
разходите на време и средства за отиване до и връщане от работното място могат 
да се окажат прекомерни за бюджетите на бедните домакинства. Също така 
жилища не бива се изграждат върху замърсени терени нито в непосредствена 
близост до източници на замърсяване, които излагат на риск правото на 
обитателите на здраве“. Освен това, според КПРД държавите трябва да 
противодействат на „мерки на местните органи, с които роми биват лишавани от 
правото на пребиваване, незаконно експулсирани и […] настанявани в лагери 
извън населените места, които са изолирани и без достъп до здравни грижи и 
други услуги“301. 

Данните от тематичните проучвания на мрежата RAXEN показват, че много роми и 
travellers живеят на места, които не отговарят на тези условия, което се отнася 
най-вече за нерегламентираните селища. Например от проучване, проведено през 
2006 г. в Испания, е видно, че по-малко от половината (41,9%) от кварталите, 

                                                      
 
300  Bauforum Rheinland-Pfalz (2004 г.), Mehrfamilienhäuser der 20er bis 60er Jahre – 

Sanierungsbeispiele aus Rheinland-Pfalz. Документът е достъпен на адрес: 
http://bauforum.rlp.de/download/mfh.pdf (25 март 2009 г.). 

301  КПРД (2000 г.), Обща препоръка № 27, Discrimination against Roma, параграф 31. 
Документът е достъпен на адрес:  

 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/11f3d6d130ab8e09c125694a0054932b?Opendoc
ument (12 октомври 2009 г.) 
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където живеят предимно роми, имат достъп до центрове за професионално 
обучение в съответните райони, което е твърде ниско равнище в сравнение със 
същия показател за неромското население302. В Обединеното кралство 
проучване на броя и качеството на площадките за лагеруване на цигани и travellers 
в Англия, собственост на местните власти, проведено през 2001—2002 г. от 
Центъра за урбанистични и регионални изследвания към Университета в 
Бирмингам, показва, че основната част от площадките за лагеруване на travellers 
са разположени на повече от 1 км отстояние от пощенски станции, а една трета от 
тях — на повече от 1 км отстояние от спирки на обществен транспорт, като около 
половината от всички площадки са неблагоприятно засегнати в една или друга 
степен от дейности, осъществявани в съседни имоти303. С цел да способства за 
планирането и изграждането на висококачествени и устойчиви площадки за 
лагеруване в Обединеното кралство, през 2008 г. Министерството на общностите 
и местното самоуправление е публикувало полезно ръководство за добра 
практика под заглавие „Проектиране на площадки за лагеруване за цигани и 
travellers“304, в което е отделено специално внимание на въпроса за 
местоположението на обектите в съответствие с циркулярно писмо № 01/2006 под 
заглавие „Планиране на площадки за паркиране на каравани на цигани и 
travellers“. Освен че привлича вниманието към въпросите на здравето и 
безопасността при избора на място за изграждане на площадки, ръководството 
подчертава, че „както и останалите видове жилища, площадките с неизгодно 
местоположение и без лесен достъп до основни пътища или обществено 
транспортно обслужване ще имат неблагоприятно отражение върху 
възможностите на обитателите да търсят работа и да запазват работните места 
си, да посещават училище или курсове за продължаващо образование или 
обучение, да получават достъп до здравни грижи и търговски обекти. Наред с това 
улесненият достъп до местни обществени услуги и социални контакти с други 
местни жители би помогнал за преодоляване на митовете и стереотипите, които 
могат да станат източник на напрежение, като съдейства за задълбочаване на 
чувството за принадлежност към общността и развиване на общи интереси“. 

Критериите за предоставяне на социални жилища могат да имат отражение върху 
качеството, както и върху местоположението на предложените жилища. Например 
има данни, че местните органи в Пилзен, Чешката република са предлагали 
лицата, които са идентифицирали като роми въз основа на имената им, жилища 

                                                      
 
302  Centro de Investigaciones Sociológicas (2006 г.), Encuesta sociológica a los hogares de la 

población gitana. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=7820&cuestionario=9
034&muestra=14325 (16 януари 2009 г.). 

303  Обединено кралство / Office of the Deputy Prime Minister (2003 г.), Local Authority 
Gypsy/Traveller Sites in England, стр. 75—93. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/138832.pdf (16 януари 2009 г.). 

304  Документът е достъпен на адрес:  
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/designinggypsysites.pdf (01 
октомври 2009 г.). 
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само на определени места305. В Болцано, Италия местните синти и роми, живеещи 
в социални жилища, са концентрирани само в един район306. В Швеция 
длъжностно лице от местна администрация е заявило през 2002 г., че неговият 
град „не може да приеме повече цигани“, защото „концентрираното настаняване в 
един вече чувствителен жилищен квартал води до почти неконтролируеми 
проблеми“307. 

Достъпът на ромите и travellers, живеещи в нерегламентирани селища в 
периферните части на градовете, до публични услуги, заетост и училища е 
затруднен. Например по данни на националната фокусна точка на RAXEN в 
Даугавпилс, Латвия, много ромски семейства живеят далеч от училищата и 
административните служби308. В Словакия ромите, които са бенефициери по 
проект за публично жилищно настаняване, посочват: „Мястото е твърде 
отдалечено. Когато се нуждаем от нещо, не можем просто да отидем пеша до 
селото. Би било добре, ако имаше поне тротоар; сега сме принудени да вървим по 
пътното платно, където се движат автомобили. Преди четири или пет месеца при 
сблъсък с автомобил тук загина момче“309.  

Често нерегламентираните селища и площадки за лагеруване, а в някои случаи и 
социални жилища, се намират в близост до екологично опасни зони, като данни за 
такива случаи са получени от България, Гърция, Франция, Румъния и 
Словакия. В доклад, изготвен през 2008 г. в Ирландия се посочва, че 82,5% от 
площадките за лагеруване или проектите за групово жилищно настаняване на 
travellers са разположени в близост до източници на екологични рискове 
(електрически стълбове, антенни мачти за телефонни мрежи, сметища, основни 
пътища, източници на индустриално замърсяване)310. В Обединеното кралство 
според данни от 2001—2002 г. около половината от всички площадки за 
лагеруване са били разположени на неподходящи места, 26% са били в съседство 
с автомагистрали или основни пътища, 13% са били в съседство с железопътни 

                                                      
 
305  M. Brož, P. Kintlová, L. Toušek (2007 г.), Kdo drží černého Petra. Sociační vyloučeni 

v Liberci, Plzni a Ústí nad Labem. Praha: Člověk v tísni – společnost při České televizi. 
Документът е достъпен на адрес:  
http://www.integracniprogramy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=525:kd
o-dri-erneho-petra-socialni-vyloueni-v-liberci-plzni-a-usti-nad-lbaem&catid=482:analyzy-a-
vyzkumy&Itemid=272 (15 април 2009 г.). 

306  European Roma Rights Centre, Centre on Housing Rights and Evictions, osservAzione, Sucar 
Drom (2008 г.), Written comments concerning Italy for consideration by the United Nations 
Committee on the Elimination of Racial Discrimination at its 72nd session, стр. 13. 
Документът е достъпен на адрес: http://www.osservazione.org/documenti/CERD-Report-
2008%20_IT_.pdf (15 март 2009 г.). 

307  DO (2008 г.), Diskriminiering på den svenska bostadsmarknaden – En rapport från DO: 
ssärskilda arbete under åren 2006-2008 kring diskriminering på bostadsmarknaden. 

308  Интервю с регионалното бюро на ромската НПО „Nevo Drom“ в Daugavpils и регион 
Daugavpils — Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Латвия (2009 г.), 
Тематично проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 

309  Интервю с респондент от ромски произход, Словакия, 17 март 2009 г., FRA (2009 г.), 
Case study: Roma housing projects in small communities, Slovakia. 

310  K. Treadwell-Shine, F. Kane и D. Coates (2008 г.), Traveller Accommodation in Ireland: 
Review of Policy and Practice, Dublin: Centre for Housing Research.  
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линии, 12% са били в съседство със сметища, а 8% са били в съседство с 
индустриални или търговски обекти311. В Италия много регионални нормативни 
актове предвиждат изрично, че лагерите и временните паркинги трябва да са така 
разположени, че да улесняват достъпа до образование, здравни и социални 
услуги, както и участието в обществения живот в съответния район312. Както 
посочва тематичното проучване на RAXEN, обаче, тези изисквания рядко биват 
изпълнявани на практика. 

Обновяване на градската среда в Будапеща 

Програмата е реализирана в квартал Magdolna, разположен в осми район в 
Будапеща. Целите на програмата са социална рехабилитация и обновяване 
на градската среда в необлагодетелстван и сегрегиран квартал в Будапеща 
с непропорционално висок дял на ромско население. Програмата е 
насочена към прекъсване на постоянно повтарящия се цикъл на социално 
изключване на местните жители и свързаното с него влошаване на 
социалната среда в квартала. За разлика от други проекти за обновяване на 
градски зони чрез привличане на по-състоятелни жители, тази програма е 
водена от стремеж за задържане на традиционните жители на квартала. За 
да се постигне тази цел, е разработена комплексна програма, съчетаваща 
физическо подобряване на състоянието на жилищните сгради и 
обществените пространства с подобряване на условията, позволяващи на 
хората да се измъкнат от цикъла на социално изключване, като 
образование, заетост и сплотяване на общността313. 

Сегрегация 

Според Комитета за премахване на расовата дискриминация, „макар че в някои 
държави условия за пълна или частична расова сегрегация вероятно са създадени 
в резултат на правителствени политики, частична сегрегация може да възникне и 
като непредвиден резултат от действията на частни лица. […] Комитетът 
следователно заявява, че състояние на расова сегрегация може да възникне и без 
инициатива или пряко участие на публичните органи. Комитетът призовава 
държавите-страни да наблюдават всички тенденции, които могат да породят 

                                                      
 
311  Обединеното кралство/Office of the Deputy Prime Minister (2003 г.), Local Authority 

Gypsy/Traveller Sites in England, стр. 75—93. Документът е достъпен на адрес: 
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/138832.pdf (10 октомври 2009 г.). 

312  Regione Piemonte / LR n. 26, 'Interventi a favore della popolazione zingara' (10 юни 
1993 г.). Документът е достъпен на адрес: 

 http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/nomadi/normativa/regionale/legge_26.pdf (15 
март 2009 г.). 

313  RÉV8 (2007 г.), Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Program I. Jelenlegi állásáról és 
monitoring vizsgálatáról. Документът е достъпен на адрес: 
http://www.rev8.hu/csatolmanyok/proj_dokok/proj_dokok_21.pdf (27 март 2009 г.). 
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расова сегрегация, и да работят за премахване на всякакви отрицателни 
последици, произтичащи от това явление […]“314. 

Сегрегираните райони включват селища, населени изключително с роми или 
travellers, както и селища с преимуществено ромско / traveller население. Тези 
райони включват квартали в столични градове, регионални центрове, малки 
градове и села, както нерегламентирани селища, лагери и площадки за 
лагеруване. Местоположението на такива селища може да е централно, 
периферно или отдалечено315. 

Предоставената от RAXEN и други източници информация показва, че населени 
пунктове или селища, обитавани изключително или преобладаващо от роми, 
съществуват в няколко държави-членки, между които: България, Чешката 
република, Гърция, Франция, Кипър, Унгария, Италия, Литва, Португалия, 
Румъния, Словения, Словакия и Испания. Например в Словения създадената 
от държавата Експертна група за решаване на пространствените проблеми в 
ромските селища е съобщила през 2007 г., че две трети от ромските селища в 
страната са физически откъснати от неромските селища316. В Италия политиката 
на настаняване на ромите и синтите в „номадски лагери“ продължава да сегрегира 
ромите и синтите от основното италианско население317. Фрагментирани данни за 
сегрегацията в Испания сочат съществуването на значителни регионални 
различия. Най-голям е делът на жилищната сегрегация в Галиция (34%), като 
стойностите на този показател са значително по-ниски в Астурия (13%), 
Балеарските острови (13%) и Кантабрия (10%).318 

В няколко държави-членки много роми живеят в смесени райони заедно с други 
етнически малцинства или имигранти. В Швеция омбудсманът срещу етническата 
дискриминация описва такива райони като необлагодетелствани в 
социалноикономическо отношение, характеризиращи се предимно с по-ниско 
качество на жилищния фонд и с особено масово присъствие на определени групи, 
                                                      
 
314  Комитет за премахване на расовата дискриминация (КПРД) (1995 г.), Общ коментар 

№ 19, Racial segregation and apartheid (член 3). Документът е достъпен на адрес: 
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/18c91e92601301fbc12563ee004c45b6?Opendoc

ument (8 октомври 2009 г.). 
315  Съгласно дефиниция на социалната сегрегация, която гласи, че тя е „пространствено 

разделяне на населението съобразно социалното и социалноикономическото 
положение“ (Sako Musterd, Social and Ethnic Segregation in Europe: Levels, Causes and 
Effects, Journal of Urban Affairs, 2005 г.). 

316  J. Zupančič (2007 г.), ‘Romska naselja kot posebni del naselbinskega sistema v Sloveniji’ в: 
Dela, бр. 27, стр. 215—246. Документът е достъпен на адрес: http://www.ff.uni-
lj.si/oddelki/geo/Publikacije/Dela/files/Dela_27/12_zupancic.pdf (29 май 2009 г.).  

317  European Roma Rights Centre, Centre on Housing Rights and Evictions, osservAzione и 
Sucar Drom (2008 г.), Written comments concerning Italy for consideration by the United 
Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination at its 72nd session. 
Документът е достъпен на адрес: http://www.errc.org/db/02/C9/m000002C9.pdf (10 
октомври 2009 г.). 

318  Fundación Secretariado Gitano (2008 г.), Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en 
España 2007. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda (22 декември 2008 г.). 
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включително ромите319. Ромски активист от Швеция, интервюиран от националната 
фокусна точка на мрежата RAXEN, заявява: „Ромите биват насочвани към такива 
сегрегирани райони“320. За аналогично положение се съобщава в Белгия, където 
ромите живеят в бедни райони с висока концентрация на имигранти (например 
Molenbeek, Schaerbeek и др.)321, Дания и Португалия (например квартала Cucena 
в Seixal, Pedreiras в Beja, Quinta da Torrinha в Лисабон или Margens do Arunca в 
Pombal).322 В някои случаи добронамерени политики, насочени към подобряване 
на жилищните условия на ромите и travellers, на практика задълбочават или дори 
пораждат сегрегация. Например в Кипър специално проектирано селище от 
сглобяеми жилища е изградено на отдалечено място323. За подобни резултати се 
съобщава и в други страни, включително Словакия324 и Унгария325. 

В някои случаи сегрегацията е свързана и със социални конфликти и напрежения. 
Например резултатите от проучване326, проведено от Комисията за расово 
равенство през 2004 г. в Обединеното кралство, показват, че повече от две трети 
(67%) от местните органи в Англия и Уелс е трябвало да работят за преодоляване 
на напрежение между цигани или ирландски travellers и други членове на 
обществото; за 94% от тези органи нерегламентираните лагери са един от 
основните проблеми; 46% от тях посочват заявленията за строителни разрешения 
и прилагането на тези разрешения, а 51% говорят за обща неприязън след 
обществото. Случаите на напрежение в общностите се изразяват основно в жалби 
от местни жители пред общинските съвети (61%) и враждебно медийно отразяване 
(43%). Във връзка с отговорността на медиите в доклада на CRE е отбелязано 
следното: „Провокативните медийни репортажи за нерегламентирани лагери и 
строежи водят в най-добрия случай до напрежение между живеещите в лагерите и 
в съседните населени места, а в най-лошия — до нападения срещу цигани и 
ирландски travellers. Антисоциалното поведение на малка част от циганите и 
travellers укрепва обществените стереотипи, което нанася сериозни вреди на 
останалите членове на тези групи“. Най-значимата последица от тези напрежения 

                                                      
 
319  DO (2008 г.), Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden – En rapport från DO:s 

särskilda arbete under åren 2006-2008 kring diskriminering på bostadsmarknaden. 
Документът е достъпен на адрес: http://www.do.se/Material/Gamla-ombudsmannens-
material/Rapporter (1 октомври 2009 г.). 

320  Интервю с ромски активист (28 май 2009 г.). Национална фокусна точка на мрежата 
RAXEN в Швеция (2009 г.), Тематично проучване на жилищните условия на ромите и 
travellers. 

321  Regional Integration Center FOYER Brussels (2004 г.), De Roma van Brussel (Ромите в 
Брюксел). 

322  Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Португалия (2009 г.), Тематично 
проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 

323  Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Кипър (2009 г.), Тематично 
проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 

324  Вж. FRA (2009 г.), Case Study: Roma Housing projects in small communities, Slovakia. 
325  FRA (2009 г.), Case Study: Combating Roma residential segregation, Hungary. 
326  Commission for Racial Equality (2006 г.), Common Ground: Equality, good race relations 

and sites for Gypsies and Irish travellers. Документът е достъпен на адрес: 
http://83.137.212.42/sitearchive/cre/downloads/commonground_report.pdf (20 февруари 
2009 г.). 
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се изразява в обществена съпротива срещу предоставянето на допълнителни 
публични или частни площадки за лагеруване и в увеличаване на сегрегацията. 

В някои случаи проблеми възникват и във връзка с усилията за настаняване на 
роми в интегрирани жилища. Например според съобщеният на медиите при 
изпълнението на програма за интеграция от общинската администрация в град 
Pulawy в Полша, след настаняването на роми в жилищен блок неромски 
семейства са възразили, че настаняването на роми в съседство поражда 
„неоправдани трудности“327. 

Ромите, живеещи в сегрегирани селища, често са по-уязвими за насилствени 
нападения на расова основа. По данни на НПО от началото на 2008 г. девет роми 
са починали в резултат на нападения с огнестрелно оръжие, запалителни бомби и 
други насилствени нападения в сегрегирани ромски селища в Унгария328. Според 
наличната информация една от особеностите на нападенията е, че жертвите често 
живеят в покрайнините на селищата, което позволява на извършителите да 
избягат бързо329. По данни, оповестени от FRA през 2008 г., в Италия сегрегирани 
ромски лагери са били подложени на нападения в Понтичели, Неапол330. През 
2009 г. в Румъния НПО са протестирали срещу тормоза, на който са подложени 
роми, живеещи в сегрегирани селища в окръг Харгита331. В Белфаст, Северна 
Ирландия са публикувани медийни съобщения за нападения на расова основа 
срещу жилищна сграда, обитавана от повече от 100 румънски роми332. 

Същевременно има данни и за промени в обществените нагласи в резултат на 
провеждане на открит дебат и подобряване на комуникацията. В резултат на 
прилагането на новаторски консултативен инструмент — национален дебат 
(„deliberative poll“333) — по политиките към ромите в България респондентите са 

                                                      
 
327  H. Bednarzewska (2006 г.), ‘Sąsiedzi żyją jak pies z kotem’, in: KurierLubelski.pl 

(20.01.2006). Документът е достъпен на адрес: http://www.kurierlubelski.pl/module-dzial-
viewpub-tid-9-pid-22512.html (29 март 2009 г.). 

328  European Roma Rights Centre (2009 г.), Attacks against Roma in Hungary January 2008-
September 2009. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.errc.org/db/04/2C/m0000042C.pdf (10 октомври 2009 г.). 

329  N. Thorpe (2009 г.), ‘Hungary Roma mourn “gang victim”’, в BBC News, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8189746.stm (7 август 2009 г.). 

330 Агенция на Европейския съюз за основните права (2008 г.), Incident Report: Violent 
Attacks against Roma in the Ponticelli district of Naples, Italy. Документът е достъпен на 
адрес: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Incid-Report-Italy-08_en.pdf (19 юни 
2009 г.). 

331  Romani CRISS (2009 г.), Protestul organizatiilor de romi din Miercurea Ciuc - 30 iulie 
2009, http://www.romanicriss.org/informare_mars_MC%20doc.pdf (10 октомври 2009 г.) 

332  P. Morrison (2009 г.), ‘Attacks continue on Romanians in Northern Ireland’, in ABC News 
(06.18.2009), http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=7870299 (10 октомври 
2009 г.). 

333  Общественият дебат (Deliberative Polling®) представлява опит за използване на 
телевизията и проучвания на общественото мнение по нов и конструктивен начин. На 
първия етап случайна представителна извадка от респонденти отговарят на въпроси по 
темата на дебата. След това основно проучване членовете на извадката се събират на 
едно място в рамките на един уикенд, за да обсъдят поставените въпроси. На 
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изразили много по-малка подкрепа за отделяне на ромските квартали и по-голяма 
подкрепа за мерки за подпомагане на ромите да придобият подходящи и законни 
жилища334. В процеса на обсъжданията делът на участниците, изразяващи 
отрицателни нагласи, например: „Ромите трябва да живеят в отделени квартали“, 
е намалял от 43% на 21%, а подкрепата за дискриминационни мерки, като 
„изграждане на стена около гетото“ също е намаляла от 12% на 7%335. 

Могат да се посочат и редица положителни инициативи за борба срещу 
сегрегацията. Например в Унгария финансирането за органите на местната 
администрация е обвързано с разработването на Интегрирани стратегии за 
развитие на градските райони, включващи планове срещу сегрегацията336. 
Съгласно приетата през 2005 г. Програма за жилищна и социална интеграция 
(HSIP) местните органи получават подпомагане за изпълнение на проекти за 
жилищно настаняване, насочени конкретно към премахване на ромските гета и 
насърчаване на жилищната интеграция на ромите и неромите337. Освен това, 
приетият през 2003 г. Закон за равно третиране и насърчаване на равните 
възможности338 засяга конкретно въпроса за жилищната сегрегация339. 

                                                                                         
 

участниците се изпращат внимателно балансирани информационни материали, които 
също така се публикуват. Участниците провеждат диалог с експерти и политически 
лидери, застъпващи противоположни позиции, като използват въпроси, които са 
формулирали по време на обсъждания в малки групи, проведени с помощта на 
квалифицирани модератори. Част от обсъжданията по време на уикенда се предават по 
телевизията, на живо или на запис. След обсъжданията членовете на извадката 
отговарят отново на първоначалните въпроси. Отчетените промени на техните мнения 
представляват заключенията, до които обществото би достигнало, ако хората имат 
възможност да се информират по-добре и да се ангажират по-активно с обсъжданите 
въпроси. Повече информация може да се намери на адрес: 
http://cdd.stanford.edu/polls/docs/summary/ (2 октомври 2009 г.). 

334  Институт „Отворено общество“ — София (2007 г.), Deliberative Poll® Supports 
Integration of the Roma in Bulgarian Society. Документът е достъпен на адрес: 
http://www.osi.bg/downloads/File/Deliberative%20Poll_ENG.pdf (30 март 2009 г.). 

335  Институт „Отворено общество“ — София (2007 г.), Deliberative Poll® Supports 
Integration of the Roma in Bulgarian Society. Документът е достъпен на адрес: 
http://www.osi.bg/downloads/File/Deliberative%20Poll_ENG.pdf (30 март 2009 г.). 

336  Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) (Нов унгарски план за развитие (NHDP)); вж. 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2008 г.), Kormányzati intézkedések a lakhatási 
szegregáció visszaszorítására. Документът е достъпен на адрес: 
http://www.romaweb.hu/romaweb/index.html (27 март 2009 г.). 

337  FRA (2009 г.), Case Study: Combating Roma residential segregation, Hungary. 
338  Унгария / Закон № CXXV от 2003 г. 
339  Законът предвижда определени видове ситуации, свързани с жилищното настаняване, в 

които принципът на равно третиране също е нарушен по отношение на лица с 
характеристики, предмет на защита, които са подложени на пряка или непряка 
дискриминация във връзка с държавни или местни помощи за жилищно настаняване, 
предимства или субсидии за заплащане на лихви; във връзка с продажба или отдаване 
под наем на жилища или строителни парцели, публична собственост; на които е 
отказано издаване на строително разрешение или са поставени условия за издаване на 
такова въз основа, пряко или непряко, на някоя от характеристиките, предмет на 
защита. Законът предвижда, също така, че разпоредби, свързани с жилищно 
настаняване, не може да имат за цел недоброволна сегрегация на групи от населението 
с характеристики, предмет на защита. 
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Съществуват и данни за някои добри практики в автономните области Андалусия и 
Мадрид в Испания, където се реализирани инициативи за предоставяне на 
интегрирани жилища на жители на нерегламентирани селища, между които и 
роми340. 

Според представител на Rom Net гръцката община Aghia Varvara на територията 
на община Атина е красноречив пример за това как собствеността върху жилищата 
може да се използва като средство за борба с пространствената сегрегация. Много 
роми, които представляват 8—10% от общото население на общината, са успели 
да закупят евтино земя през изминалите десетилетия в това малко работническо 
предградие на Атина и постепенно са изградили къщи в бедна, но не сегрегирана 
градска среда. Понастоящем общината предлага въпреки действащите финансови 
ограничения добре развити социални услуги и помощ на всички местни жители, 
включително на имигрантите (между които има и албански роми). Представител на 
Rom Net, интервюиран от националната фокусна точка на RAXEN, изразява 
мнението, че осигуряването на собственост на ромите върху земята следва да е 
ключов елемент от всяка жизнеспособна инициатива за жилищно настаняване, 
както и от усилията за постепенна интеграция на ромите в местните общности. В 
издаден през 2009 г. доклад на Съвета по правата на човека към ООН е приведен 
този пример и се посочва, че „община Aghia Varvara предлага положителен пример 
за интеграция на ромската общност в обществото без пространствена или 
социална сегрегация и с широко участие в живота на местната общност“341. 

                                                      
 
340  FRA (2009 г.), Case Study: Improving Roma housing, Spain и Консултативен комитет по 

Рамковата конвенция за защита на националните малцинства (2008 г.), Second Opinion 
on Spain, adopted on 22 February 2007, стр. 5. Документът е достъпен на адрес: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=4858d97a2 (19 май 2009 г.). 

341  Общо събрание на ООН, Съвет по правата на човека, A/HRC/10/11/Add.3, 18 февруари 
2009 г., доклад на независимия експерт по въпросите на малцинствата Gay McDougall 
под заглавие „Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, 
Social and Cultural Rights, including the Right to Development“, стр. 16-17, параграф 59. 
Документът е достъпен на адрес: http://daccess-ods.un.org/TMP/4203667.html (2 
октомври 2009 г.). 
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Интегрирани жилища в Острава 

През 1997 г., след като жилища в град Острава, Чешката република са 
били повредени в резултат на наводнение, е стартирана гражданска 
инициатива в сътрудничество с местните и националните органи за 
изграждане на квартала Coexistence Village, нов вид проект за жилищно 
настаняване, предлагащ висококачествени жилища под наем за 30 бедни 
семейства, изгубили домовете си в резултат на наводненията. Десет от 
тези семейства са ромски, други десет са от неромски произход, а 
останалите десет са смесени: този баланс се поддържа и впоследствие. 
Бенефициерите са взели активно участие в подготовката, изграждането и 
управлението на квартала Coexistence Village, в резултат на което е 
създадена мултиетническа общност със силно развито чувство на 
принадлежност и отговорност към квартала. 

FRA (2009 г.), Анализ на конкретен случай: Интегрирани градски жилища 
в Острава, Чешката република 

 

 

Преместване на роми в жилища в централни квартали 

Ромските селища в много случаи са разположени в периферията на 
градовете. Едно забележително изключение е проект за изграждане на 
социални жилища във Vaľkovňa, Словакия, подпомогнат от Програмата за 
развитие на жилищния фонд на Министерството на строителството и 
регионалното развитие на Словашката република. Парцелът за изграждане 
на новите жилища за местните роми е в централната зона в 
непосредствена близост до кметството и между центъра на селището 
Vaľkovňa и няколко ромски къщи. Освен това, общината е взела решение 
за изграждане на публични жилища с по-високо качество (известни като 
„стандартни жилища“) вместо по-лошокачествените жилища, които често 
се изграждат за ромите и се възприемат като символ на техния „по-нисък“ 
обществен статус. По мнението на бенефициер на проекта от ромски 
произход жилищното положение на ромите се е подобрило: „Сега сме 
много по-добре от преди. Беше притеснително да живеем в едно жилище с 
родителите на жена ми и да разполагам само с една стая за семейството 
ми“. 

FRA (2009 г.), Анализ на конкретен случай: Проекти за жилищно 
настаняване на ромите в малки общности, Словакия 
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Преодоляване на пространствената и социалната сегрегация 

Проектът Città Sottili в Пиза, Италия е разработен с цел преодоляване на 
пространствената и социалната сегрегация. Две измерения са оценени като 
особено важни за неговия успех, а именно образованието и социалната 
подкрепа. На първо място непълнолетните бенефициери са интегрирани в 
масовата образователна система, а на възрастните е предложено 
професионално обучение. Второ, на участващите семейства е 
предоставена социална подкрепа и помощ, за да могат да си изберат 
подходящи жилища, частна собственост, и да се адаптират към новите си 
съседи и среда (включително да се запознаят с местните училища, здравни 
заведения и службите на местната администрация). Проектът стартира 
през 2002 г. и до 2007 г. чрез него повече от 400 души са се преместили 
успешно от лагери в публични и частни жилища и в преходни центрове за 
настаняване. Затворени са четири лагера и около 200 деца са започнали да 
посещават редовно училище (при което е постигнато значително 
подобрение на техния успех, в резултат на което някои от тези деца са 
преминали в средния образователен курс, нещо, което до момента се е 
случвало изключение рядко)342. 

 

4. 6. Съобразяване на културните 
 особености 

Според Комитета за икономически, социални и културни права: „Начина на 
изграждане на жилищата, използваните строителни материали и политиките за 
подпомагане на жилищното настаняване трябва да дават подходяща възможност 
за израз на културната идентичност и многообразие на жилищата“. 

Някои примери за публично жилищно настаняване на роми и travellers се посочват 
като неподходящи в културно отношение, тъй като не са съобразени с 
особеностите на културата на тези общности. Например съгласно културните 
изисквания на циганите и travellers достъпът до тоалетната трябва да бъде 
отделен от помещенията, в които се приготвя храна. Според данните от 
проучване, проведено през 2001—2002 г. в Обединеното кралство, обаче, 45% от 
жилищата са така разпределени, че тоалетната е достъпна директно от кухнята, 
                                                      
 
342  A. Sconosciuto, A. Minghi (2007 г.) (редактори), Le città Sottili – Programma della Città di 

Pisa con la comunità rom del territorio- Sintesi del Programma 2002-2007, Società della 
Salute Zona Pisana - Comune di Pisa - Azienda USL 5 di Pisa. Документът е достъпен на 
адрес: http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/presentazione_citta_sottili_2007.doc (7 
октомври 2009 г.). 
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докато в други 34% от жилищата тоалетната е достъпна чрез външна врата (има 
данни, че това разпределение е предпочитано от много цигани и travellers)343. 

Новите проекти за жилищно настаняване трябва да бъдат съобразени с 
културните особености посредством консултиране с бенефициерите, за да се 
избегне неправилното разбиране на потребностите на ромите и travellers. Пример 
за това е подкрепен от правителството на Словакия проект за изграждане на 
ромско селище в Nalepkovo. В рамките на проекта екип от факултета по 
архитектура в Словашкия университет по технологии е проектирал дървена къща, 
воден от стремежа да отчете потребностите и културните традиции на ромите. 
Оказало се, обаче, че проектът, основан на твърде романтична представа за 
културата на ромите, не отговаря на техните практически потребности. Респондент 
от ромски произход заявява: „Обитателите на дървената къща са отчаяни; всички 
стаи в къщата са триъгълни, поради което те не могат да я обзаведат. За да го 
направят, те трябва да купят мебели по поръчка, но нямат пари за такива“344.  

Програмите за жилищно настаняване, предназначени за travellers, трябва да бъдат 
съобразени с предпочитанията на някои членове на тази общност да живеят 
колективно в малки групи, състоящи се от разширени семейства, на специално 
проектирани площадки за лагеруване или в групови схеми за жилищно 
настаняване, отразяващи техните културни потребности и обичаи345. 
Понастоящем, обаче, малко travellers получават такава възможност. Например в 
Северна Ирландия в Обединеното кралство едва 5% от travellers живеят в 
групови жилища346, въпреки че в рамките на проведено неотдавна проучване за 
оценка на потребностите347 повече от две пети (41%) от респондентите, нуждаещи 
от жилища, с заявили, че биха предпочели групово настаняване. В Ирландия през 
2002 г. правителството е публикувало специални насоки за групово жилищно 

                                                      
 
343  Обединено кралство / Office of the Deputy Prime Minister, Local Authority Gypsy/Traveller 

Sites in England, July 2003. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/138832.pdf (17 септември 2009 г.), 
стр. 45. 

344  Интервю с респондент от ромски произход, 17 март 2009 г., Nalepkovo, Словакия, 
цитирано във FRA (2009 г.), Case Study: Roma housing projects in small communities, 
Slovakia. 

345  Centre for Housing Research (2008 г.), Traveller-Specific Accommodation: Practice, Design 
and Management. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.chr.ie/_fileupload/Publications/Traveller_Specific_Accommodation_-
_Practice,_Design_and_Management_66183539.txt.pdf (29 септември 2009 г.). 

346  Обединено кралство / Northern Ireland Housing Executive (2008 г.), travellers’ 
Accommodation Needs Assessment in Northern Ireland, стр. 21. Документът е достъпен на 
адрес: http://www.nihe.gov.uk/travellers_accommodation_needs_assessment_2008.pdf (11 
септември 2009 г.). 

347  Northern Ireland Housing Executive (2008 г.), travellers’ Accommodation Needs Assessment 
in Northern Ireland. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.nihe.gov.uk/travellers_accommodation_needs_assessment_2008.pdf (29 
септември 2009 г.). 
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настаняване на travellers348. Според официални данни, отнасящи се за периода от 
2000 до 2009 г., около една пета от семействата на travellers живеят в жилища, 
съобразени с културните особености на общността (включващи групови жилища и 
площадки за лагеруване)349.  

Невъзможността на някои роми и travellers да водят своя традиционен начин на 
живот и да получат достъп до жилища, отговарящи на тяхната култура, ги е 
принудила да променят начина си на живот. Резултати от проучвания, проведени в 
Обединеното кралство, показват, че много travellers се чувстват ограничени от 
липсата на законни площадки за временно лагеруване и една от основните 
причини, която travellers привеждат за изоставянето на номадския начин на живот, 
е нарастващият натиск от правоприлагащите органи. Travellers, които се 
установяват в постоянни жилища, понякога се чувстват „изолирани“ и „отделени“ 
от разширените си семейства, а за много по-възрастни travellers липсата на 
свобода и чувството за изолираност пораждат истинско страдание, като 
площадките често биват наричани „затвори“ или „резервати“350. В Люксембург 
Code de la Route (Кодексът на пътното движение) не позволява спиране край пътя 
или обитаване на каравана351. Два други нормативни акта, Законът за имиграцията 
от 28 март 1972 г. и Законът за забрана на продажбите „от врата на врата“ от 16 
юли 1987 г., засягат непряко ромите и синтите. Като следствие от тези закони 
всички 250—500 синти и роми, които според оценките живеят в Люксембург, водят 
уседнал живот352. 

                                                      
 
348  Документът е достъпен на адрес:  

http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Housing/FileDownLoad,181
87,en.pdf (29 септември 2009 г.). 

349  Department of Environment, Heritage and Local Government (различни години), The 
Annual Count of Traveller Families. Документът е достъпен на адрес: 
http://www.environ.ie/en/Publications/StatisticsandRegularPublications/HousingStatistics/Fil
eDownLoad,15291,en.XLS (20 януари 2009 г.). 

350  P. Van Cleemput (2007 г.), Health Impact of Gypsy Sites Policy in the UK, Кеймбридж: 
Cambridge University Press. 

351  Люксембург / Code de la Route (1 юни 2009 г.). Документът е достъпен на адрес: 
http://www.mt.public.lu/transports/circulation/code/index.html (01 октомври 2009 г.). 

352  A. Reyniers (1990 г.), ‘Les Tsiganes au Grand-Duché de Luxembourg’ в: Etudes Tsiganes, 
том 3, стр. 52—55, и K. Waringo (2002 г.), ‘Luxembourg, Deine Zigeuner’ в: 
D’Letzebuerger Land, 19 юли 2002 г. 
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Изграждане на съобразени с културните особености жилища 

Селището „Sucar Plaza“ („красив площад“ на езика синти) в Guastalla, 
Италия е твърде различно от лагер или оборудвана площадка за 
лагеруване, както по отношение на своята структура, така и на 
управлението. „Sucar Plaza“ е дом на шест родствени семейства и е върху 
терен с размери 62,5 м на 64 м с обща площ 4000 кв. м, разделен на шест 
отделни парцела. За всяко семейство е отделен по един парцел. Всеки 
парцел е с площ от 530 кв. м и е разпределен, както следва: сглобяема 
къща с площ 60 кв. м, двор с твърда настилка с площ 230 кв. м и градина с 
площ 240 кв. м. Жилищните помещения в къщата (спални, кухня, дневна) 
и терасите са проектирани с оглед лесно да се извършват изменения на 
плана съобразно променящите се нужди на всяко семейство и да се 
удовлетворяват социалните и културните потребности на обитателите. 
Предвидени са работилници, тъй като проектът има за цел да насърчава 
професионалните умения икономическата самостоятелност на обитателите 
на селището. Предвидени са и общи пространства, като джамия и пазар. 
Авторите на проекта са изхождали от идеята, че ключ към успешната му 
реализация е разделянето на отговорностите между техническата служба 
към община Guastalla и семействата синти. Този подход е съблюдаван от 
началото на етапа на планиране и е подпомаган с услуги за културно 
посредничество от асоциацията Opera Nomadi, която осъществява 
постоянен диалог с общината и активисти от общността синти353. 

 

                                                      
 
353 Повече информация може да се намери на адрес: http://sucardrom.blog.tiscali.it/ (10 

октомври 2009 г.). 
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Оценка на жилищните нужди на travellers 

Обхватът на „Кеймбриджкия модел“ за оценка на жилищните нужди на 
циганите и travellers (CNA), разработен от областния съвет в графство 
Кеймбриджшир и други публични органи в Обединеното кралство, 
надхвърля оценката на жилищните нужди. Моделът се основава на 
многостранен подход, отчитайки и нуждите от услуги и по-общите 
потребности на циганите и travellers. Това включва оценка на 
здравословното състояние и демографските показатели, посещаемостта в 
училище, достъпа до други услуги и други въпроси. Интервютата са взети 
от travellers, преминали обучение в местен колеж, за да бъдат подготвени 
за „анкетьори в общността“. Лицата, които са изпълнявали тази функция, 
подчертават значението на CNA, връзките и контактите, които са 
установили, работейки по инициативата, и придобитите умения за 
интервюиране, които са позволили на някои от тях впоследствие да 
намерят друга работа. 

FRA (2009 г.), Анализ на конкретен случай: Кеймбриджки модел за оценка 
на жилищните нужди на travellers, Обединеното кралство 

4. 7. Роми и travellers от други държави-
 членки на ЕС 

Данните и информацията за положението с жилищното настаняване на ромите, 
живеещи извън своите страни по произход, са ограничени. Политиките на 
държавите-членки за жилищно настаняване на ромите и travellers визират главно 
граждани на съответните страни, но неотдавна в Испания „източните роми“ са 
упоменати в каталонския регионален план Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 
(Интегриран план за ромите в Каталония)354. Във Франция жилищните политики за 
ромите може да не се прилагат към гражданите на ЕС от ромски произход или към 
граждани на трети страни. Действащият в Гърция Интегриран план за действие 
предвижда предоставяне на помощ за жилищно настаняване само на гръцки 
граждани от ромски произход355. В Словения ромите, които нямат местно 
гражданство, дори тези, които притежават разрешения за постоянно пребиваване, 
не могат да кандидатстват за социални жилища по наем356. 

                                                      
 
354  Каталония / Acord GOV/114/2009 (30 юни 2009 г.). 
355  Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Гърция (2009 г.), Тематично 

проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 
356  Словения / SOP: 2003-01-3312 (19 юни 2003 г.). 
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Според изследвания, извършени в рамките на проведено през 2009 г. проучване357 
на FRA, посветено на упражняването на свободата на движение и пребиваване от 
гражданите на ЕС от ромски произход, гражданите от ромски произход от други 
държави-членки на ЕС, които не са заети или самостоятелно заети, рядко 
получават достъп до публични или социални жилища и до помощи за жилищно 
настаняване. Тъй като тези граждани на ЕС срещат затруднения да си намерят 
работа поради това, че не притежават търсени на пазара трудови умения, не 
познават езика на страната, където пребивават или поради етническа 
дискриминация, много от тях са принудени да живеят в неотговарящи на 
стандартите жилища, в лагери или остават бездомни. 

Например от доклад за инцидент358, изготвен от FRA през 2008 г., е видно, че в 
Италия много роми, главно от Румъния и от страните от бивша Югославия, живеят 
най-често в „регламентирани“ или „нерегламентирани“ лагери с неподходящо 
местоположение, често без достъп до питейна вода, електричество и канализация. 
Политиката, съгласно която на ромите се предлага настаняване в лагери, 
произтича от погрешната представа за ромите като „номади“. Според резултатите 
от проведено през 2008 г. проучване359, обаче, 75% от респондентите роми са 
живели в актуалното си място на пребиваване в продължение на минимум четири 
години, а средната продължителност на пребиваването в лагер е приблизително 
7,5 години. Във Финландия през 2008 г. медиите са отразили случая на румънски 
роми, живеещи в палатки под мост, след като са били изведени от жилища си 
поради неплащане на наемите360. Според репортажи в медиите в Ирландия от 
2007 г. група от 86 румънски роми са живеели в нерегламентиран лагер в близост 
до основната околовръстна магистрала на Дъблин. По-късно семействата са били 
изведени от лагера и са получили помощ, да заминат за родината си361. В Испания 
в публикуван през 2006 г. доклад на каталонското правителство се описва 
положението на граждани на ЕС от ромски произход, живеещи в пренаселени 

                                                      
 
357  Проучването ще бъде публикувано през ноември 2009 г. на уебсайта на FRA: 

http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm. 
358  FRA (2008 г.), Incident Report: Violent attacks against Roma in the Ponticelli district of 

Naples, Italy. Документът е достъпен на адрес:  
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Incid-Report-Italy-08_en.pdf (03 октомври 
2009 г.). 

359  Проучване, проведено от Soleterre/Axis Market Research върху извадка от 286 души, 
живеещи в ромски лагери в Милано, Павия, Реджо Емилия, Рим и Торино, публикувано 
в: „Il Sole 24 Ore“ (22 май 2008 г.): Come vivono I Rom e i Sinti nella società italiana? 
Документът е достъпен на адрес: http://sucardrom.blogspot.com/2008/05/come-vivono-
irom-e-i-sinti-nella.html (16 юли 2008 г.). 

360  Helsingin Sanomat (2 февруари 2008 г.), в: Национална фокусна точка на мрежата 
RAXEN във Финландия, Тематично проучване на жилищните условия на ромите и 
travellers. 

361  Вж. съобщението за печата на центъра „Pavee Point“, достъпно на адрес:  
http://www.paveepoint.ie/news/press_july_07_13.html, както и медийните статии:  
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ireland-deports-roma-after-standoff-over-
roundabout-458753.html - 
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2007/0726/1185229890587.html (20 май 
2009 г.). 
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жилища без достатъчен достъп до комунални услуги362. В рамките на изготвено 
през 2008 г. проучване, обхващащо областите Андалусия, Каталония, Мурсия и 
Валенсия, са установени няколко семейства, живеещи в апартаменти под наем 
или изоставени сгради без достъп до комунални услуги, като водоснабдяване, 
електроснабдяване и канализация363. 

Освен това жилищните условия, предоставяни на граждани на трети страни от 
ромски произход, търсещи убежище, невинаги са задоволителни, пример за което 
е Германия, особено по отношение на децата364.  

4. 8. Отражение на жилищните условия 
 върху образованието, заетостта и 
 здравето 

Неподходящите жилищни условия засягат упражняването на други икономически и 
социални права. По-конкретно жилищната сегрегация може да се отрази 
неблагоприятно на възможностите за намиране на работа, достъпа до и 
получаването на образование, здравето и достъпа до здравни грижи.  

Що се отнася до образованието, проучване, проведено в Словакия от ПРООН, 
показва, че „[…] най-неблагоприятна структура на равнището на образование е 
установена сред обитателите на сегрегираните селища. В тези общности е 
установено много по-висок дял на лицата с незавършено основно образование, 
достигащ до 44,2%, докато равнището на същия показател сред ромите, живеещи 
в смесени селища, е приблизително двойно по-ниско (23,5%). Освен това, много 
по-малка част от обитателите на сегрегирани селища са завършили основно 
образование и особено средно образование (8,5% срещу 18—19%)“365. В 
Словения училищата са разположени далеч от сегрегираните ромски селища366. В 

                                                      
 
362  Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Familia (2006 г.), Gitanos procedents de 

l’Europa de l’Est a Catalunya. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.gencat.net/benestar/publica/pdf/Tripa_gitanos.pdf (06 февруари 2009 г.). 

363  R. Martínez (coord) (2008 г.), La población rrom del Este Europeo en el Arco Mediterráneo. 
El largo camino hacia la inclusión social, Cartagena: ASPROSOCU. Документът е 
достъпен на адрес: http://www.cepaim.org/data/Ressources/observalungo.pdf (27 февруари 
2009 г.). 

364  УНИЦЕФ (2007 г.), Zur Lage von Kindern aus Roma-Familien in Deutschland, стр. 16. 
Документът е достъпен на адрес:  
http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/presse/fotomaterial/Roma_Konferenz/UNICE
F_STUDIE_Ergebnisse_Deutschland.pdf (23 март 2009 г.). 

365  ПРООН (2006 г.), Report on the Living Conditions of Roma in Slovakia, стр. 63. 
Документът е достъпен на адрес: http://europeandcis.undp.org/home/show/75D267A1-
F203-1EE9-BF9FD7C36EDC47B5 (10 октомври 2009 г.). 

366  J. Zupančič (2006 г.), ‘Funkcije in problemi romskih naselij v luči boljše družbene integracije 
Romov’, in: V. Klopčič, N. Žagar (eds) Poklicno informiranje in svetovanje za Rome - PISR, 
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Обединеното кралство, според данни от 2001—2002 г., 68% от площадките за 
лагеруване на travellers са били разположени на повече от 1 км отстояние от 
основни училища367. Органът по въпросите на равенството във Франция, HALDE, 
издава през 2009 г. решение368, посветено inter alia на отказите за записване на 
деца на travellers в училищата, в което отбелязва липсата на сътрудничество от 
страна на редица общини.  

Що се отнася до трудовата заетост, според проучване, проведено през 2005 г. в 
Унгария, в около 200 села, населени основно с роми, липсват каквито и да е 
работни места, както и обществен транспорт, който би позволил на жителите им да 
пътуват на работа369. В България, според проведено през 2007 г. проучване 
заявленията за работа от лица, живеещи в определени райони, в някои случаи 
биват отхвърляни a priori370.  

Що се отнася до здравеопазването, в предходните раздели на настоящия доклад 
са представени данни за сериозните рискове, на които са изложени ромите и 
travellers, живеещи в неотговарящи на стандартите жилища, и особено когато тези 
жилища са разположени в нерегламентирани селища. 

 

                                                                                         
 

Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo, стр. 56—74. Документът е достъпен на 
адрес: http://www.zik-crnomelj.eu/images/stories/dokumenti/pisr/zbornik_pisr.pdf (29 май 
2009 г.). 

367  Local Authority Gypsy/Traveller Sites in England, Office of the Deputy Prime Minister, юли 
2003 г. Документът е достъпен на адрес:  
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/138832.pdf (17 септември 2009 г.), 
стр. 75. 

368  HALDE, решение № 2009-143. 
369  F. Babusik (2005 г.), Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon. Státusz, etnicitás, 

kirekesztődés az egészségügyben és a szociális szférában, Будапеща: L’Harmattan. 
370  Г. Ангелов, Л. Богданов (2006 г.), Интеграция на ромите в България: необходими 

реформи и икономически ефекти, София: Институт „Отворено общество“, стр. 28. 
Документът е достъпен на адрес:  
http://www.osf.bg/cyeds/downloads/Roma%20inclusion%20-%2011%20April%202007-
EN.pdf (13 май 2009 г.). 
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Повишаване на трудовата заетост посредством интеграция на жилищното 
настаняване 

Чрез програмата на Института за осигуряване на жилища и социална 
интеграция (IRSI) регионалното правителство на автономната област 
Мадрид се стреми да премахне нерегламентираните жилищни квартали в 
Мадрид, Испания, като премества жителите им в интегрирани жилища, 
наети от института. Програмата подпомага социалната интеграция на 
участващите семейства, като създава центрове, предлагащи разнообразни 
ресурси в районите, където те са били преместени. От 1999 г. насам повече 
от 5000 роми са намерили работа с помощта на института. Институтът е 
установил, че осигуряването на редовни доходи посредством трудова 
заетост е от решаващо значение за успешната интеграция на семействата. 
За съжаление броят на настанените на работа е намалял значително след 
2007 г. — от 822 на 588 през 2008 г. Освен това много от тези работни 
места са временни.  

FRA (2009 г.), Анализ на конкретен случай: Подобряване на жилищното 
настаняване на ромите, Испания 

4. 9. Многостранната дискриминация и 
 жилищното настаняване 

В преамбюлите на двете директиви на ЕС за равенството (2000/78/ЕО и 
2000/43/ЕО) се посочва, че „Общността трябва, в съответствие с член 3, параграф 
2 от Договора за ЕО да се стреми да премахне неравенствата и да насърчава 
равенството между мъжете и жените, особено поради факта, че жените са често 
жертви на различни форми на дискриминация“. В текста на издадения през 2007 г. 
доклад на Европейската комисия „Tackling multiple discrimination: practices policies 
and laws“371 терминът многостранна дискриминация е използван за обозначаване 
на ситуация, „в която едно лице е подложено на дискриминация на повече от едно 
основание“ (например мъж от общността на travellers с увреждане или възрастна 
ромска жена). Според този доклад австрийското, германското и румънското 
законодателство съдържат специални разпоредби за действията в ситуации на 
многостранна дискриминация, а ограничена съдебна практика по въпроса е 
налице в Дания, Ирландия, Латвия, Швеция и Обединеното кралство.  

                                                      
 
371  Европейска комисия (2007 г.), Tackling multiple discrimination: practices policies and 

laws. Документът е достъпен на адрес:  
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=776&langId=en (03 октомври 2009 г.) 

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=158&langId=en&pubId=51&type=2&furtherPubs=
yes (04 август 2009 г.). 
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Свързани с многостранната дискриминация са понятията съставна и комбинирана 
дискриминация372. Комбинирана дискриминация е налице, когато едно лице е 
подложено на дискриминация едновременно на две или повече основания, при 
което дискриминация на едно основание се „добавя“ към дискриминация на друго 
основание или основания; с понятието съставна дискриминация се обозначава 
ситуация, в която две или повече основания си взаимодействат така, че не могат 
да бъдат отделени едно от друго. 

Особената уязвимост на жените, децата, старите хора и хората с увреждания от 
общностите на ромите и travellers е очевидна от събраните данни и информация, 
но без съмнение са необходими бъдещи изследвания, посветени конкретно на 
аспектите на многостранната, комбинираната и съставната дискриминация.  

Жените често са засегнати в особена степен от географското положение на 
ромските селища, което може да породи рискове за безопасността. Тяхната 
зависимост от мъжете може да бъде задълбочена и от разликите в заплащането 
на мъжете и жените и по-ниските равнища на заетост сред жените. Наред с това, 
тъй като главно те полагат грижи за останалите членове на семействата си, 
жените са засегнати и здравословните проблеми в семействата373. 

Ромите и travellers с физически увреждания, живеещи в географски изолирани 
населени места, може да бъдат засегнати от ограничен достъп до училищно 
образование, по-малко възможности за търсене и намиране на работа, и 
недостатъчен достъп до здравни грижи. Според оценката на потребностите на 
travellers в подрегиона на Кеймбридж за периода 2005—2010 г., проведена в 
Обединеното кралство, 11% от общо 313 респонденти от цигански / traveller 
произход са съобщили за трудности, свързани с физическия достъп, включително 
липса на достъп до някои площадки за лагеруване за лица с увреждания374. В 
Испания респондент от асоциацията Romi на испанските ромски жени посочва, че 
в някои случаи нуждите на ромите с увреждания първоначално не са били взети 
под внимание при жилищното настаняване на ромски семейства, например 

                                                      
 
372 Вж. например T. Makkonen (2002 г.), Multiple, Compound and Intersectional 

Discrimination: Bringing the Experiences of the Most Marginalized to the Fore, Институт за 
правата на човека, Университет „Åbo Akademi“. Документът е достъпен на адрес: 
http://web.abo.fi/instut/imr/norfa/timo.pdf (3 октомври 2009 г.) и Gay Moon (2002 г.), 
Multiple discrimination – problems compounded or solutions found? Документът е 
достъпен на адрес: http://www.justice.org.uk/images/pdfs/multiplediscrimination.pdf (03 
октомври 2009 г.). 

373 ЕЦМРК, СЕ, ОССЕ (2003 г.), Breaking the barriers – Romani Women and Access to Public 
Health Care. Документът е достъпен на адрес:  
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/ROMA-HC-EN.pdf (03 октомври 2009 г.). 

374  R. Home и M. Greenfields (2006 г.), Cambridge Sub-Region Traveller Needs Assessment 
2005-2010, цитиран във: FRA (2009 г.), Case Study: Cambridge Model of Traveller needs 
assessment, United Kingdom. 
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семейства с такива членове са били настанявани в апартаменти в сгради без 
асансьор375.  

Подобно на хората с увреждания, възрастните роми и travellers често нямат достъп 
до публични услуги поради географската отдалеченост на своите жилища. 
Проблемите, свързани с физическата достъпност на селищата и лагерите на 
ромите и travellers, също пораждат сериозни пречки за редовното предоставяне на 
здравни и неотложни грижи за възрастните хора в случаите, когато те се нуждаят 
от лекарска помощ. 

В някои случаи трудностите, свързани с влизането във и излизването от 
жилището, както и с придвижването вътре в жилището, принуждават възрастни 
роми и travellers и лица с увреждания от тези общности да напуснат своите лагери 
или селища, вместо за тях да се грижат семействата, с което те биват лишавани от 
своите мрежи за обществена подкрепа. В Нидерландия респондент от 
консултантската организация Nijbod посочва, че членовете на семейства на 
travellers, които са стари или имат увреждания, по традиция живеят в домовете си, 
където за тях се грижат семействата им. Тъй като, обаче, семействата не могат да 
адаптират караваните към техните нужди, те са принудени да се преместват в 
старчески домове, с което биват отделени от своите общности376. 

В Испания респондент от Fundación Secretariado Gitano твърди, че възрастните 
роми често не могат да получат ипотечни кредити поради тяхната възраст377. 
Въпреки това, приоритети в Испания и Словакия посочват, че възрастните хора и 
хората с увреждания, които получават редовни държавни пенсии, често биват 
предпочитани от наемодателите378. 

Особено интересен новаторски проект е описан от националната фокусна точка на 
мрежата RAXEN във Финландия. Проектът Възрастни хора379 (2005—2007 г.), 
реализиран от Финландската ромска асоциация, е включвал проучване на 
условията на живот на възрастни роми, както и услуги в помощ на тяхната 
самостоятелност, публикувано през 2008 г. 

                                                      
 
375  Според същия респондент във всички случаи проблемът е разрешен със закъснение 

между шест месеца и две години. Интервю с Asociación de Mujeres Gitanas Españolas 
Romi (Асоциация „Romi“ на испанските ромски жени), Мадрид, 17 март 2009 г., 
Национална фокусна точка на мрежата RAXEN в Испания (2009 г.), Тематично 
проучване на жилищните условия на ромите и travellers. 

376  Интервю с консултантската организация Nijbod, Национална фокусна точка на мрежата 
RAXEN в Нидерландия (2009 г.), Тематично проучване на жилищните условия на 
ромите и travellers. 

377  Интервю с Fundación Secretariado Gitano, Навара, Испания, 2 февруари 2009 г., FRA 
(2009 г.), Case Study: Improving Roma Housing, Spain. 
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379  Повече информация за проекта може да се намери на адрес: www.romaniyhdistys.fi (10 
октомври 2009 г.). 
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5. Заключения  

Констатациите, представени в настоящия доклад за положението с жилищното 
настаняване на ромите и travellers в ЕС, са заимствани от редица източници. 
Данни, включително относно добри практики, за периода 2000—2009 г. са събрани 
от мрежата RAXEN на FRA в 24 държави-членки на ЕС със значително ромско 
и/или Traveller население. Допълнително проучване разгледа конкретни примери 
на „добра практика“ в шест държави-членки, а допълнителни данни бяха получени 
от проведеното от FRA проучване EU-MIDIS сред ромите в седем държави-членки 
с най-многобройно ромско население, а именно България, Чешката република, 
Гърция, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. 

Правата на подходящо жилище и на защита от неправомерно принудително 
извеждане са предмет на нарастващо внимание през последните години и на 
няколко нормативни текста. В допълнение към конкретните правни инструменти в 
системите на Организацията на обединените нации и Съвета на Европа, 
Директивата на Европейския съюз за расовото равенство 2000/43/ЕО предвижда 
защита на ромите и travellers от дискриминация в областта на жилищното 
настаняване. Въпреки това, както е видно от настоящия доклад, все още в няколко 
държави-членки се извършват принудителни, включително неправомерни 
извеждания на роми и travellers, дискриминацията срещу членовете на тези 
общности при достъпа до жилищно настаняване е широко разпространена, а като 
цяло обезпечеността с жилища на ромите е далеч по-ниска от равнище, което 
може да се определи като „подходящо“. 

Данните 

Международните и европейските органи, включително в системите на 
Организацията на обединените нации и Съвета на Европа, често изтъкват, че 
правото на жилище на ромите и travellers редовно се нарушава, посредством 
дискриминация, непредоставяне на подходящи в конструктивно или културно 
отношение жилища или принудителни извеждания. Настоящото проучване 
потвърждава тези констатации.  

Много роми и travellers в ЕС живеят в лоши жилищни условия, които не отговарят 
дори на минималните критерии за подходящо жилище, в някои случаи в мизерни и 
неблагоустроени квартали или лагери, изградени с подръчни материали, често 
разположени на сегрегирани и опасни в екологично отношение терени без 
достатъчен достъп до публични услуги, заетост, училища и комунални услуги, като 
снабдяване с вода, електричество или газ. Много роми и travellers живеят в 
пренаселени жилища и разполагат със значително по-малко жилищна площ на 
член на домакинството от средните национални равнища, като много от тези 
жилища са в твърде влошено техническо състояние.  
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Сегрегация 

Независимо от вида на селищата, сегрегация все още е налице в много държави-
членки, като в някои случаи тя е резултат от държавна политика, а в други — от 
икономически натиск, действия на местните органи или на частни лица или 
враждебността на населението от неромски произход. Расовата сегрегация 
ограничава в много голяма степен равния достъп на много роми и Travellers до 
образование, заетост и здравеопазване. Има също все повече данни, че в 
резултат на сегрегацията ромите и Travellers са по-уязвими за насилствени 
нападения. Примерите на държави-членки, които се борят открито срещу 
сегрегацията, са редки, а някои проекти за жилищно настаняване на роми и 
travellers запазват или задълбочават тяхната изолация и сегрегация.  

Липса на сигурност 

Липсата на сигурна защита на държането на жилищата е особено остър проблем 
за общностите на ромите и Travellers, обитаващи нерегламентирани селища или 
жилища под наем. Лицата, живеещи в нерегламентирани селища, са особено 
застрашени от принудително извеждане от жилищата им, което често се извършва 
без да бъдат осигурени подходящи алтернативни жилища, без спазване на 
приложимите процедури и без предварителни консултации. Някои лица биват 
подлагани на многократни или повтарящи се принудителни извеждания.  

Мигрантските ромски групи в различни държави-членки, включващи граждани на 
други държави-членки на ЕС и на трети страни, често живеят в нерегламентирани 
селища и са особено застрашени от принудителни извеждания. Трябва да се 
отбележи, че националните политики за жилищно настаняване на ромите и 
travellers често се прилагат само към лицата, които са граждани на съответната 
държава-членка, при което биват изключвани гражданите на други държави-членки 
и на трети страни. Само в малобройни случаи държави-членки са узаконили 
нерегламентирани селища на роми и travellers, с което са гарантирали защита на 
държането им. 

Въпреки че има данни, че много семейства на travellers са удовлетворени от 
начина си на живот в малки групи от разширени семейства, обитаващи специално 
определени площадки за лагеруване, също така е ясно, че публично 
предоставените площадки за лагеруване за travellers не са достатъчни. Като 
правило, към обитаване на нерегламентирани селища, изградени върху земя, 
която не е собственост на съответните лица, или без необходимото разрешение за 
строеж, или към обитаване на изоставени сгради се прибягва като последна 
възможност при липса на каквито и да е други алтернативи за жилищно 
настаняване.  
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Бедност и социално изключване 

Бедността и социалното изключване са част от факторите, поставящи ромите и 
travellers в уязвимо положение по отношение на жилищното настаняване, 
засягайки на практика всички аспекти на наличните възможности за жилищно 
настаняване. Много роми и travellers не притежават жилища поради бедност и 
липса на редовни доходи. Тези, които живеят под наем, срещат нарастващи 
трудности да покриват разходите си. Наемателите на частни и социални жилища, 
които не са в състояние да плащат наемите си или комуналните услуги, са 
застрашени от извеждане. Механизмите, с които разполагат местните органи за 
подпомагане на семействата на ромите и travellers да плащат разходите си за 
жилище, не се използват рационално или се манипулират, като вместо това 
органите прибягват към извеждания като окончателно решение на проблемите.  

В някои случаи предоставяните на ромите и travellers жилища са по-скъпи от 
стандартните жилища, което ги прави особено недостъпни за бедните роми и 
travellers. Това се дължи на настаняването на членовете на тези общности в 
нерегистрирани жилища под наем, собствениците на които събират завишени 
наеми, или на завишените в сравнение със стандартните жилища такси за 
комунални услуги, събирани на публичните площадки за лагеруване поради 
участието на посредници, например собственици на площадките, между 
доставчиците на комуналните услуги и потребителите.  

Пазарно ориентираните жилищни политики, например приватизацията на 
държавния жилищен фонд, повишения на наемите, ограничаване на обема на 
социалните жилища или на проектите за развитие на градската среда, имат 
особено отрицателно отражение върху ромите. Поради липса на неосведоменост, 
бедност и в някои случаи поради активните усилия на длъжностни лица и на 
частния сектор пазарно ориентираните жилищни политики често стават причина 
ромите да губят жилищата си или да се преместват в значително по-лоши жилища.  

Достъп до социални жилища 

В някои държави непропорционално голям дял от ромите и travellers живеят в 
социални жилища в сравнение с техния дял от общото население. Въпреки това 
програмите за социално жилищно настаняване в повечето държави нямат 
капацитет да удовлетворят съществуващите потребности. Освен това критериите 
за предоставяне на социални жилища често не са ясно формулирани или пък са 
твърде ограничаващи и понякога дискриминационни. Що се отнася до 
финансираните от държавата субсидии за жилищно настаняване, условията за 
получаване на такива помощи стават все по-строги, което има съществено 
отражение върху ромите и travellers. Само в редки случаи съответните политики 
включват приоритети за ромите по отношение на мерките за подобряване на 
достъпа до жилищно настаняване. В някои държави travellers се сблъскват с 
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особени пречки, свързани с достъпа им до помощи за жилищно настаняване, тъй 
като предпочитаните от тях жилища, например каравани, не отговарят на 
дефиницията за жилище.  

Цялостното отражение на неподходящите жилищни условия 

Резултатите от проучването очертават тясната връзка между достъпа до жилищно 
настаняване и достъпа до други икономически и социални права, по-конкретно 
правата на образование, заетост и здраве. Например животът в сегрегирани или 
несигурни селища е свързан с недостатъчен или непостоянен достъп до училища, 
а обитаването на неотговарящи на стандартите жилища затруднява например 
работата вкъщи. Обитаването на сегрегирани лагери е свързано с по-ограничени 
възможности за получаване на информация за възможности за работа или за 
ползване на обществен транспорт до работното място. Лошите жилищни условия 
водят до здравословни проблеми и по-широко разпространение на болести, а 
обитаването на сегрегирани селища е свързано със затруднен достъп до здравни 
заведения. Следователно липсата на подходящи жилища поражда за ромите и 
travellers пречки за посещаване на училище, затруднения за намиране и запазване 
на работни места и здравословни проблеми. Поради това достъпът до подходящи 
жилища има решаващо значение за общото социално включване на ромите и 
travellers.  

Расизъм и дискриминация 

Настоящото проучване потвърждава, че расизмът е сериозна пречка пред 
осигуряването на подходящи жилища за ромите и travellers. Длъжностни лица от 
публични органи извършват целенасочени извеждания на роми и travellers, а 
местни органи отказват на членовете на тези общности достъп до социално 
жилищно настаняване посредством мерки, които са пряко или непряко 
дискриминационни. В целия ЕС граждани организират кампании за експулсиране 
на ромите и travellers, които в някои случаи са мотивирани от провокативни 
репортажи в медиите. Освен това, както показват данните от проучването EU-
MIDIS, ромите считат, че са редовно подлагани на дискриминация от частни 
наемодатели, когато се опитват да наемат или закупят жилища. В резултат на 
расизъм и дискриминация ромите и travellers имат силно ограничен избор по 
отношение на жилищното настаняване и са принудени да ползват жилища с по-
ниско качество. 

 

Многостранна дискриминация и изключване 
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Ограничените налични данни сочат, че някои категории лица в общностите на 
ромите и travellers са изложени в по-голяма степен на проблеми по отношение на 
жилищното настаняване, както и че жилищните политики и проекти не са 
съобразени с техните специфични потребности. Тези категории включват жените, 
възрастните хора и хората с увреждания. Налице е широко разпространена липса 
на осведоменост за този проблем сред органите, определящи политиката, и сред 
значителна част от сектора на гражданското общество. Можем, обаче, да 
формулираме само повърхностни заключения за взаимоотношението между 
многостранната дискриминация и жилищното положение на ромите и travellers 
поради липсата на данни с разбивка по етнически признак и по други 
характеристики, като пол, възможност или увреждане. 

Проблеми, свързани със законодателството на национално 
равнище 

Въпреки наличието на изчерпателна правна рамка на международно и регионално 
равнище, е очевидно, че все още предстои много работа на национално равнище, 
за да се гарантира адекватна защита на ромите и travellers от нарушения на 
правата им на жилище. Малко са държавите-членки, ако изобщо има такива, чието 
вътрешно законодателство гарантира цялата възможна защита от нарушения на 
правата на жилище, принудителни извеждания и дискриминация, която е 
предвидена в международните и европейските правни инструменти. Механизмите 
за защита от дискриминация при жилищното настаняване не се използват 
пълноценно. Тези механизми се основават на познаването от страна на жертвите 
на дискриминация на възможностите за обжалване и на волята им да подадат 
жалби. В действителност данните от проведеното от FRA проучване EU-MIDIS 
ясно показват, че е налице както общо непознаване от страна на ромите на 
съществуващите правни механизми за защита и за разглеждане на жалби, така и 
нежелание за подаване на жалби поради различни причини. Поради това 
ефективността на съществуващите механизми за защита е твърде съмнителна. 

Съществуват също така примери на закони или политики, които са конкретно 
насочени към ограничаване или накърняване на правото на ромите и travellers на 
подходящо жилище. Примерите в това отношение включват италианските закони, 
които сегрегират ромите и синтите в неотговарящи на приетите стандарти лагери 
за номади и ги подлагат на дискриминационно или насилствено третиране, а също 
и законите, регламентиращи паркирането на каравани и извеждания от жилища, 
във Франция, Ирландия или Обединеното кралство.  

 

 

Ефективност на политиката и ресурси 
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Европейският съюз отделя все по-голямо внимание на ромите и travellers в своите 
граници. Европейският парламент и Европейската комисия наблюдават процесите 
и са изготвили инициативи и насоки за стъпките, които предстои да бъдат 
направени, включително в областта на жилищното настаняване. Съветът на 
Европейския съюз също е засегнал конкретно въпроса за социалното включване 
на ромите и travellers.  

В същото време много държави-членки са реализирали или реализират 
понастоящем програми за жилищно настаняване на ромите и travellers. Някои от 
тези държави участват и в инициативата Десетилетие на ромското включване, 
посредством която те потвърждават своята ангажираност с решаването на 
многобройните проблеми, с които се сблъскват ромите, включително в областта на 
жилищното настаняване. Много примери за положителни инициативи в тази 
област са представени на страниците на настоящия доклад. 

На практическо равнище задълженията, поети от държавите-членки по отношение 
на правото на жилище, не могат да бъдат изпълнени задоволително без насочване 
на значителни ресурси, при това могат да бъдат изпълнени само постепенно. 
Следователно текущата икономическа криза може да се окаже пречка в това 
отношение. Въпреки това, макар че наличието на ресурси често се посочва като 
пречка пред усилията за подобряване на жилищното положение на ромите и 
travellers, неуспехът на някои инициативи за жилищно настаняване се дължи не 
само на липсата на средства. Например изграждането на жилища за ромите в 
сегрегирани райони не е свързано с наличието на ресурси, а с липсата на 
политическа воля за осигуряване на интегрирани и подходящи жилища. 

Три пречки трябва да бъдат преодолени 

Политиките, провеждани от много държави-членки, до момента не са обезпечили 
съществено подобрение. Липсата на успех на програмите за задоволяване на 
потребностите от жилищно настаняване може да се обясни с три основни 
проблема:  

Първият проблем е преобладаващата липса на данни с разбивка. Разработени в 
отсъствие на достатъчно данни, повечето политики и програми представляват 
просто заявления за политически намерения и не съдържат конкретни срокове, 
етапи, показатели за изпълнение или механизми за оценка на въздействието. При 
липсата на подробни данни за потребностите от жилища дори успешни 
първоначално пилотни програми завършват с неуспех. Някои програми 
съществуват основно под формата на документи за планиране, които не 
предвиждат санкции за неизпълнение. 

Вторият проблем е свързан с волята на местните органи да приемат и реализират 
съществуващите варианти за действия. В повечето държави-членки решенията 
относно жилищното настаняване са в правомощията на местните администрации. 
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Това означава, че органите на местната администрация разполагат със 
значителни правомощия по отношение на достъпа да социални жилища, 
изпълнението на националните програми за жилищно настаняване и изготвянето 
на градоустройствените планове и строителните ограничения. Централните 
административни органи в много случаи възлагат основните правомощия по 
изпълнението на програмите за жилищно настаняване на ромите и travellers на 
местните органи. Макар че по принцип този подход е правилен, той пренебрегва 
тъжния факт, че в много случаи местните органи са причината за неефективността 
на програмите. Централните органи демонстрират подчертано нежелание да 
предприемат каквито и да е действия срещу местните органи, които не изпълняват 
задълженията си, дори когато такива действия са предвидени в националното 
законодателство.  

Трето, както показват данните от проведено неотдавна проучване EU-MIDIS, 
ромите и travellers в голяма степен не са запознати с механизмите за защита от 
дискриминация, които са на тяхно разположение. Всъщност много от тях посочват, 
че независимо от съществуването на правни средства за защита, те не вярват в 
ефективността им. Свидетелство за това е ограниченият брой жалби, получени от 
националните органи по въпросите на равенството. В тази област е налице 
подчертана необходимост от възприемане на проактивен подход за подбуждане 
на осведомеността. 
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6. Становища 

Съгласно своя учредителен регламент Агенцията на Европейския съюз за 
основните права е натоварена със задачата да формулира становища за 
институциите на Европейския съюз и държавите-членки в помощ на 
предприемането на мерки или формулирането на курс за действие в съответните 
сфери от тяхната компетентност с цел цялостно зачитане на основните права. 

Институциите на ЕС, държавите-членки и местните органи следва да работят 
съвместно с ромите и travellers, за да гарантират ефективното прилагане на 
принципа на равно третиране и недискриминация в областта на жилищното 
настаняване навсякъде в Европейския съюз.  

Активното участие на ромите и travellers в дейностите по планиране, изпълнение и 
преглед на жилищните политики на всички нива — ЕС, национално, регионално и 
местно — е от решаващо значение. Тяхното участие следва да отразява 
нееднородния характер на тези общности и да отчита интересите на отделните 
групи в състава им, например жените, децата, възрастните хора и хората с 
увреждания.  

Приложимата в тази област Препоръка на Комитета на министрите към Съвета на 
Европа Rec(2005)4 относно подобряването на жилищните условия на ромите и 
travellers в Европа съдържа полезни насоки и стандарти за жилищно настаняване 
на ромите и travellers. 

6.1. Институции на Европейския съюз 

Европейският съюз следва да укрепи позицията си относно изпълнението на 
положителни мерки за групи, за които съществува общ консенсус, че са изключени 
и в неравностойно положение, като ромите и travellers, за да гарантира техния 
равен достъп до права, включително правото на жилище, както и да отдели 
специално внимание на аспектите на многостранната и съставната 
дискриминация, както призовава Европейският парламент в своята Резолюция 
относно недискриминацията и равните възможности за всички (2005 г.). 

Посредством разработването на изчерпателна Рамкова стратегия на Европейския 
съюз за включване на ромите и travellers с добре развит компонент за жилищно 
настаняване може да се укрепи и подобри координацията на национално равнище. 
Заключенията на Съвета на ЕС и Общите основни принципи за приобщаване на 
ромите дават солидна основа за разработване на такава стратегия, основана на 
принципа на целенасоченото включване в общите политики. Работният 
документ на службите на Европейската комисия „Инструменти и политики на 
Общността за приобщаване на ромите“ и Становището на Европейския 
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икономически и социален комитет относно интеграцията на ромите съдържат 
конкретни насоки и важния указания за този процес. 

Въз основа на Общите основни принципи за приобщаване на ромите Европейската 
комисия следва да обмисли възможността да постави отпускането на средства от 
Европейския социален фонд за мерки за жилищно настаняване под условие за 
приемане и прилагане от държавите-членки на изчерпателни програми за 
действие, основани на планове за равни възможности и десегрегация, при 
отделяне на специално внимание на положението на ромите и travellers. 
Националните дейности за подпомагане на ромите чрез използване на 
структурните фондове следва да допълват други програми и планове за действие, 
включително по-специално PROGRESS (Програмата на Общността за трудова 
заетост и социална солидарност), както и националните планове за действие в 
рамките на Десетилетието на ромското включване и други. 

Европейската комисия следва да продължи да подкрепя събирането на 
съпоставими данни с разбивка и разработването на показатели и критерии за 
оценка във връзка с реализирането на правата на жилище и въздействието на 
политиките, в тясно сътрудничество с Евростат и националните статистически 
служби. 

6.2. Държавите-членки 

Както подчертава Съветът в своите Заключения относно „приобщаването на 
ромите“, държавите-членки на ЕС следва да използват в максимална степен 
инструментите на Европейския съюз, в това число правни инструменти 
(Директивата за расовото равенство, Рамковото решение относно расизма и 
ксенофобията), финансови инструменти (Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони, предприсъединителните инструменти), както и 
инструменти за координация (отворени методи на координация), когато 
разработват или прилагат политики за приобщаване на ромите. 

Държавите-членки и специализираните органи, като органите по въпросите на 
равенството, следва да интензифицират своите усилия за повишаване на 
осведомеността и разпространяване на информация относно законодателството 
за защита от дискриминация, съгласно Директивата за расовото равенство, и 
правните средства за защита, като насочат тези дейности по-специално към 
потенциалните жертви на дискриминация по отношение на достъпа до жилищно 
настаняване. 

Държавите-членки следва да гарантират, че специализираните органи, например 
органите по въпросите на равенството, разполагат със съответните ресурси за 
ефективно изпълнение на своите важни функции, като на практика гарантират, че 
те разполагат с необходимия мандат и ресурси за ефективни действия срещу 
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дискриминацията при жилищното настаняване. Мерките в тази насока може да 
включват предоставяне на квазисъдебни правомощия на тези органи, 
позволяващи им да налагат ефективни и разубедителни санкции, да присъждат 
обезщетения за вреди на жертвите на дискриминация и да подават жалби за 
дискриминация по собствена инициатива. 

Държавите-членки следва да направят необходимото за редовно събиране на 
приложими данни с разбивка по етнически и други признаци относно жилищното 
настаняване на ромите и travellers. Дейността по събиране на такива данни трябва 
да бъде съпроводена с всички необходими предпазни мерки, предвидени inter alia 
в Директивата на ЕС за защита на личните данни. 

Държавите-членки биха могли да предприемат положителни мерки, предвидени в 
член 5 от Директивата за расовото равенство, по отношение на жилищното 
настаняване на ромите и travellers. 

Държавите-членки следва да прилагат последователно принципа на равно 
третиране и недискриминация във връзка с жилищните политики или мерки, 
включително и съфинансираните чрез структурните фондове. 

В държавите-членки, където липсват подходящи площадки за лагеруване за 
travellers, компетентните органи следва да се въздържат от налагане на санкции на 
лица, които са принудени да паркират в нарушение на закона, до осигуряването на 
достатъчно площадки за лагеруване. 

Държавите-членки следва да гарантират, че изпълнението на съответните 
планове за действие е предмет на подходящо и независимо наблюдение и оценка 
с цел предоставяне на полезна обратна връзка за последващи действия.  

Държавите-членки следва да положат усилия за решаване на проблема с 
жилищната и пространствената сегрегация, както и да предприемат спешни мерки 
за решаване на проблема с нерегламентираните селища, като възприемат по 
възможност основан на консенсус подход, способстващ за социалното включване. 
Държавите-членки следва да осигурят във възможно най-кратки срокове достъп на 
всички нерегламентирани селища и лагери до питейна вода, електричество, 
извозване на отпадъците и обществен транспорт. 

Държавите-членки следва да проучат възможностите за укрепване на подходите 
за многостепенно управление въз основа на ефективно партньорство с всички 
заинтересовани участници, като органите на национално равнище, координиращи 
дейностите за ромите, политиките на социално включване, където е приложимо 
регионалните координатори на дейностите за ромите, местните и регионалните 
органи, частни дружества, други специализирани органи и неправителствени 
организации, активни в тази област; работата на тези организации на 
гражданското общество следва да бъде финансово подпомагана от държавата. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Методика 

Предложенията по настоящия проект са възложени от ЕЦПР380 и центъра за 
travellers „Pavee Point“381 под общото ръководство и координация на FRA. 
Проучването е проведено от националните фокусни точки на мрежата RAXEN в 
съответните държави. ЕЦПР и центърът „Pavee Point“ извършиха допълнителни 
проучвания и подбраха практически примери от шест държави-членки на ЕС. 
Проучвателните дейности, проведени от националните фокусни точки, и тези, 
свързани с дадените практически примери, включват както анализ на 
литературата, така и компонент на качествени проучвания на терен. 

Проучването на националните фокусни точки на RAXEN беше проведено в 24 
държави-членки на ЕС: Белгия, България, Чешката република, Дания, Гърция, 
Испания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, 
Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, 
Швеция и Обединеното кралство. Естония, Малта и Люксембург са изключени от 
обхвата на проучването поради незначителния брой на ромите и travellers в тези 
страни; въпреки това положението им е разгледано в сравнителния доклад. 
Националната фокусна точка на RAXEN в Люксембург предостави ценна 
информация за проучването.  

Данни и информация, включително свидетелства за добри практики под формата 
на нормативни актове, политики, практически мерки или конкретни проекти, 
обхващащи периода 2000—2009 г., бяха събрани посредством анализ на 
литературата при съблюдаване на специфични общи насоки, предложени от ЕЦПР 
и центъра „Pavee Point“ и ревизирани и одобрени от FRA. Бяха включени и важни 
данни и информация за предходни години в интерес на по-пълното разбиране на 
разглежданите проблеми.  

Националните фокусни точки на мрежата RAXEN проведоха не по-малко от пет 
интервюта с представители на компетентни национални, местни или регионални 
органи и организации на гражданското общество, включително представители на 
организации на ромите и travellers. Интервютата бяха основани отчасти на общи 
въпросници, предложени от ЕЦПР и центъра „Pavee Point“ и ревизирани и 
одобрени от FRA, с цел да се гарантира съпоставимост на резултатите. 

                                                      
 
380  Tatjana Peric, Tara Bedard, Rob Kushen, Ostalinda Maya, Julianna Kiss, Theodoros 

Alexandridis, Catherine Twigg, Malcolm Langford, Marek Hojsik. 
381  Ronnie Fay, Martin Collins, Stephen O’Hare, Marie Claire Van Hout. 
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Проучвателните дейности на ЕЦПР и центъра за travellers „Pavee Point“, 
свързани с шестте практически примера, бяха реализирани в десет 
населени места: Ostrava в Чешката република, Kerecsend и Szomolya в 
Унгария, областните съвети на Южен Дъблин и графство Мийт в 
Ирландия, Valkovna и Nalepkovo в Словакия, автономните области 
Мадрид и Навара в Испания и Кеймбридж в Обединеното кралство.  
Анализите на практически примери представят разнообразни местни и регионални 
инициативи за жилищно настаняване на роми и travellers: интегрирано жилищно 
настаняване в градски условия на лица от ромски и неромски произход в Чешката 
република, резултати от правителствена програма за жилищно настаняване на 
роми в Унгария, участие на travellers в изпълнението на програми за жилищно 
настаняване на travellers и свързаните с тях управителни органи в Ирландия, 
премахване на ромските гета в малки общини в Словакия, интегриране на жители 
на неблагоустроени лагери в стандартни жилища в Испания, както и партньорско 
обучение за оценка на жилищните потребности на travellers в Обединеното 
кралство.  

Проучването на практическите примери се основава на проучване на литературата 
и по десет интервюта за всеки представен пример с роми или travellers, 
представители на местните администрации и на организации на гражданското 
общество, включително на представителни организации на ромите или travellers. 
Интервютата бяха подготвени въз основа на общи въпросници с цел да се 
гарантира съпоставимост на данните: бяха интервюирани общо 103 лица, 
включително 45 бенефициери от ромски или traveller произход. 

Едно от основните предизвикателства в методическо отношение беше свързано с 
оскъдността на официални статистически и други данни за ромите и travellers като 
цяло и по-конкретно в областта на жилищното настаняване. В някои случаи 
липсата на информация беше свързана със законодателството за защита на 
данните. Този проблеми отново повдига въпроса за необходимостта от събиране 
на необходимите данни, свързани с ромите и travellers, включително за тяхното 
жилищно положение, които съответстват на изискванията на закона и на 
съображенията на общностите по отношение на защитата на личните данни. 
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Съвет на Европейския съюз: Заключения 
относно приобщаването на ромите382 
Ромите страдат в неоправдано голяма степен от социална изолация, 
предразсъдъци и дискриминация. От векове ромските общности са част от 
европейските общества, често маргинализирани, понякога преследвани. През 
последните две десетилетия се наблюдава очевиден застой и дори влошаване на 
социално-икономическото положение на голям брой роми в редица държави-
членки на ЕС. Немалко роми са жертви на безработица, ниски доходи, намалена 
продължителност и ниско качество на живот. Това е една човешка трагедия за 
засегнатите лица и огромна загуба за обществото като цяло. Освен това 
дълбоката изолация поражда нестабилност в обществото и представлява проблем 
в икономически план. 

Ето защо въпросът за решаване на проблемите на ромите става все по-неотложен 
както от етична, така и от практическа гледна точка. Европейският съюз признава, 
че е налице необходимост от по-активни и ефикасни политики за приобщаване на 
ромите. Практическото осъществяване на тези политики е отговорност преди 
всичко на държавите-членки, по-специално на регионите и общините. Макар броят 
и социално-икономическото положение на ромите в отделните държави-членки да 
се различават чувствително, налице са няколко общи характеристики. Нещо 
повече, опитът на няколко държави-членки показва, че съществуват общи подходи 
на политиката, които са доказали своята полезност и поради това могат да бъдат 
препоръчани и на останалите държави-членки. 

Принцип № 1: Конструктивни, прагматични и недискриминационни политики  

Политиките за приобщаване на ромите спазват и осъществяват основните 
ценности на Европейския съюз, между които права и достойнство на човека, 
недискриминация и равни възможности, както и икономическо развитие. 
Политиките за приобщаване на ромите са част от основните политики, особено в 
областта на образованието, заетостта, социалните въпроси, жилищното 
настаняване, здравеопазването и сигурността. Целта на тези политики е ромите 
да получат действителен достъп до равни възможности в обществата на 
държавите-членки. 

Принцип № 2: Явна, но не изключителна насоченост 

Явната, но не изключителна насоченост към ромите е от съществено значение в 
инициативите за приобщаване. Тя има за цел съсредоточаването върху ромите 

                                                      
 
382  Съвет на Европейския съюз, Заключения на Съвета относно приобщаването на ромите, 

2 947-о заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси, приложение към приложението, Люксембург, 8 юни 2009 г. 
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като целева група, но не за сметка на други хора, поставени при сходни социално-
икономически условия. Този подход не отделя насочените към ромите действия от 
по-широките инициативи на политиката. Наред с това, когато е уместно, следва да 
се отчита вероятното въздействие на по-общите политики и решения върху 
социалното приобщаване на ромите. 

Принцип № 3: Междукултурен подход 

Налице е необходимост от междукултурен подход, който да включва както роми, 
така и хора с различен етнически произход. Междукултурното обучение и умения 
следва да се насърчават наред с борбата с предразсъдъците и стереотипите, тъй 
като са от съществено значение за ефективната комуникация и политика. 

Принцип № 4: Приближаване към мнозинството 

Всички политики на приобщаване имат за цел извоюването на място за ромите 
сред общественото мнозинство (по отношение на образователни институции, 
работни места и жилища). В случай че все още съществува пълна или частична 
сегрегация в образованието или жилищното настаняване, това наследство трябва 
да бъде преодоляно от политиките на приобщаване на ромите. Развитието на 
изкуствени или отделни „ромски“ пазари на труда следва да се избягва.  

Принцип № 5: Осъзнаване на измерението за равенството между половете 

Инициативите за приобщаване на ромите трябва да вземат предвид 
потребностите и положението на ромските жени. Те следва да отчитат въпроси 
като различните видове дискриминация и проблемите на достъпа до здравно 
обслужване и детска издръжка, но също и домашното насилие и експлоатацията. 

Принцип № 6: Обмен на основани върху факти политики 

От съществено значение е държавите-членки да се учат от опита си при 
разработването на инициативи за приобщаване на ромите и да обменят своята 
практика с останалите държави-членки. Признат факт е, че разработването, 
прилагането и контролът върху политиките на приобщаване на ромите изискват 
солидна база от редовно събирани социално-икономически данни. Когато е 
уместно, се вземат предвид примери и опит, свързани с политики на социално 
приобщаване на други уязвими групи, както от ЕС, така и извън него. 

Принцип № 7: Използване на общностни инструменти 

От решаващо значение е при разработването и прилагането на своите политики за 
приобщаване на ромите държавите-членки да използват в максимална степен 
общностните инструменти, в това число правни инструменти (Директивата за 
расовото равенство, Рамковото решение относно расизма и ксенофобията), 
финансови инструменти (Европейския социален фонд, Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони, предприсъединителните инструменти), както и инструменти за 
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координация (отворени методи на координация). Държавите-членки трябва да 
гарантират, че използването на финансови инструменти е съобразено с 
настоящите общи основни принципи, и да се възползват от експертния опит на 
Европейската комисия по отношение на оценката на политиките и проектите. 
Партньорските оценки и обменът на добри практики се улесняват на експертно 
равнище и от EURoma (Европейската мрежа за социално приобщаване на ромите 
в рамките на структурните фондове). 

Принцип № 8: Участие на регионалните и местните власти 

Държавите-членки трябва да разработват, развиват, прилагат и оценяват 
инициативите на политиката на приобщаване на ромите в тясно сътрудничество с 
регионалните и местните власти. Тези власти играят ключова роля в 
практическото осъществяване на политиките. 

Принцип № 9: Участие на гражданското общество 

Държавите-членки също така трябва да разработват, развиват, прилагат и 
оценяват инициативите на политиката на приобщаване на ромите в тясно 
сътрудничество с факторите на гражданското общество, например 
неправителствените организации, социалните партньори, учените и 
изследователите. Участието на гражданското общество е безспорно от решаващо 
значение за мобилизацията на експертен опит и разпространяването на знания, 
необходими за постигането на публичен дебат и отчетност в хода на политическия 
процес. 

Принцип № 10: Активно участие на ромите 

Участието на ромите на всеки етап от процеса засилва ефективността на 
политиките. Ромите трябва да участват както на национално, така и на европейско 
равнище чрез споделяне на опит от страна на ромски експерти и държавни 
служители и посредством консултации с множество фактори от ромските среди , 
свързани с разработването, прилагането и оценката на инициативите на 
политиката. От решаващо значение е политиките на приобщаване да се основават 
на отвореност и прозрачност и да разглеждат деликатните и неудобни въпроси по 
подходящ и ефикасен начин. От не по-малко съществено значение са и 
подкрепата за пълноценното участие на ромите в обществения живот, 
насърчаването на активната им гражданска позиция и развитието на човешките им 
ресурси.
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(2007 г.), Annual Report to the Human Rights Council, Basic Principles and 
Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement prepared by the 
Special Rapporteur under the auspices of the UN Human Rights Council, UN 
Doc A/HRC/4/18, 5 февруари 2007 г. Документът е достъпен на адрес: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/106/28/PDF/G0710628.pdf?O
penElement  
 
Специален докладчик на ООН по въпросите на жилищното настаняване 
(2008 г.), Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, 
Economic, Social and Cultural Rights, including the Rights to Development, 
Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the 
right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination 
in this context, Miloon Kothari, A/HRC/7/16, 13 февруари 2008 г. 
Документът е достъпен на адрес: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/105/45/PDF/G0810545.pdf?O
penElement 
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Национални фокусни точки в мрежата 
RAXEN 

Белгия Център за равни възможности и противодействие срещу расизма 

България „Проект 1“ ЕООД 

Чешка 
република 

Хора в нужда 

Дания 
Документационен и консултативен център по расова 
дискриминация 

Германия Европейски форум за изследване на миграцията 

Естония Правноинформационен център за правата на човека 

Гърция 
Гръцка лига за правата на човека и Изследователски център за 
малцинствените групи (KEMO) 

Испания Движение за мир и свобода (MPLD) 

Франция 
Centre d’Etudes des Discriminations, du Racisme et de 
l’Antisemitisme (CEDRA) 

Ирландия Philip Watt и Karla Charles (независими експерти) 

Италия 
Сътрудничество за развитието на държавите с възникващи 
икономики (COSPE) 

Кипър 
EDEX — Високи постижения в образованието, Symfiliosi и 
Кипърска асоциация по социология 

Латвия Латвийски център за правата на човека 
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Литва Институт за социални изследвания 

Люксембург 
Международна мрежа за изследвания в областите на 
технологиите, околната среда, алтернативите и развитието 
(CEPS/INSTEAD) 

Унгария 
Институт за правни изследвания на Унгарската академия на 
науките и Институт за изследвания на етносите и етническите 
малцинства на Унгарската академия на науките 

Малта Йезуитски център за вяра и справедливост 

Нидерландия Art. 1 

Австрия 
Институт Ludwig Boltzmann за правата на човека и Zivilcourage 
und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) 

Португалия 
Numena — изследователски център по хуманитарни и социални 
науки 

Полша Хелзинска фондация за правата на човека 

Румъния Център за правни ресурси 

Словения 
Институт за мир — Институт за съвременни социални и 
политически изследвания 

Словакия 
Хора срещу расизма и Център за изследвания на етносите и 
културите 

Финландия Финландска лига за правата на човека 

Швеция Шведски център срещу расизма 

Обединеното 
кралство 

Университет в Уоруик 
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