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МЕТОДОЛОГИЯ
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30 ОБЩИНИ В БЪЛГАРИЯ

Проучване сред общински 

експерти в сферата на 

жилищните политики

Проучвания сред лица, 

идентифициращи се като 

етнически роми или живеещи в 

сходна на ромите ситуация

Възприятия за 

дискриминационни практики

Методология Качествено проучване

Целева група
Общински експерти в сферата на 

жилищните политики

Размер на извадката 66 интервюирани експерти

Метод на регистриране 

на първичната 

информация

Дълбочинни интервюта по 

телефона

Методология Количествени проучвания

Целева група

Лица, идентифициращи се като 

роми или живеещи в сходна на 

ромите ситуация

Размер на извадката N = 3830

Тип извадка Двустепенна стратифицирана

Метод на регистриране 

на първичната 

информация

Пряко стандартизирано интервю 

по домовете на респондентите

Представителност
За 50 000 роми или хора, живеещи 

в сходна на ромите ситуация

Оценка на жилищните 

нужди



Реалностите през погледа на 
ромите или живеещите в сходна на 

ромите ситуация



ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ И НАГЛАСИ КЪМ СЪСТОЯНИЕТО НА КВАРТАЛА
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20%

44%

21%

9% 6%

1 2 3 4 Повече

Брой стаи в жилищата:

средно 

2,4 стаи 

83%

74%

71%

50%

48%

37%

32%

27%

15%

25%

27%

48%

49%

61%

66%

69%

Електричество

Отопление

ВиК/Водопровод

Вътрешна кухня

Канализация

Вътрешна баня

Вътрешна тоалетна

Отделна детска

Да Не

65% от 

домакинствата 

посочват, че нямат 

електромер

Оценка на жилищните условия

Нагласи към състоянието на квартала

78%

65%

50%

39%

38%

36%

35%

28%

21%

17%

11%

Пътища

Канализация

Собственост върху жилищата

Електричество

Замърсяване

Питейна вода

Жилищните сгради

Детски площадки

Паркове

Транспорт

Обществени сгради

Необходимост от подобрения в квартала:

67% от 

интервюираните не 

биха желали да се 

преместят от 

жилището и 

квартала си

40%

11%
17%

25%

7%

Веднъж 
седмично

Веднъж на 
две 

седмици

Нередовно Никога Не знам

Поддръжка на чистотата:



Гледната точка на експертите: 
предизвикателства и търсени 

решения по въпросите за 
незаконните постройки



КОНТЕКСТ, В КОЙТО СЕ РАЗГРЪЩАТ ПРОБЛЕМИТЕ
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Незаконните ромски къщи се намират в регулирани зони

Незаконните ромски къщи се намират в терени извън регулация

Незаконните ромски жилища са разположени в земеделски земи 

извън урбанизираната територия

Незаконните ромски жилища не отговарят на строителните 

норми и регулации



ОЦЕНКИ НА ЕКСПЕРТИТЕ ЗА ПРОИЗХОДА НА ПРОБЛЕМИТЕ
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Затруднения сред ромите да разбират нормативните процедури 

Финансови затруднения на домакинствата

„Копиране“ на порочните практики на строителство

Трудности при прилагането на санкции



ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ
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ЛИПСА НА 

РЕСУРСИ

Финансови Човешки

ПРОЦЕДУРНИ 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Различия в 

разбирането, 

тълкуването и 

прилагането на 

процедурата

Липса на 

определени 

законови 

възможности и 

процедури

Сложни и 

тромави 

процедури

ЛИПСА НА 

ИНИЦИАТИВА ЗА 

ИНФОРМАЦИОННИ 

КАМПАНИИ СРЕД 

РОМИТЕ

ТРУДНА МОТИВАЦИЯ 

ПОРАДИ 

СПЕЦИФИКИТЕ НА 

РОМСКИТЕ 

ОБЩНОСТИ



ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ СПОРЕД ОПИТА НА ЕКСПЕРТИТЕ В РАЗЛИЧНИ 
ОБЩИНИ
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Възможност за придобиване на търпим статут чрез улеснени
процедури за откупуване на общинската земя

Възможности за закупуване на нови терени с изградена техническа
инфраструктура, вкл. чрез предоставяне на типови проекти за
строеж

Помощ от кметски наместници, медиатори, ромски лидери за
разясняване на процедурите сред ромското население

Извършване на обследвания, заснемания, проучване на собствеността
в районите с незаконни къщи

Иницииране на процедури по изработване на кадастрални карти,
приемане на нови ОУП и ПУП-ове



ПОТРЕБНОСТИ НА ОБЩИНИТЕ СПОРЕД РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ПРОУЧВАНЕТО
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• Съдействие за поставянето на проблемите на по-високо ниво

• Подкрепа за стъпки към превенция на незаконното строителство

• Предоставяне на информация за налични законови процедури, които са приложими

• Разясняване на „спорни процедури“

• Разработване и промотиране на комплексен подход

• Насърчаване на обмена на добри практики с други общини

• Намиране на работещ подход и насърчаване работата „на терен“

• Запознаване с работещи практики за взаимодействие с общността и включването и в процесите

• Съдействие за идентифициране и участие в програми и фондове



Рискове от комуникационни 
бариери: усещане за дискриминация 
сред ромите и живеещите в сходна 

на ромите ситуация



УСЕЩАНЕ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ЕЖЕДНЕВИЕТО И РЕАКЦИИ КЪМ НЕЯ
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49%

25%

22%

21%

19%

19%

16%

13%

12%

11%

10%

47%

72%

72%

67%

60%

76%

77%

62%

62%

80%

71%

4%

3%

5%

9%

18%

5%

5%

22%

25%

7%

16%

Достъп до работа

Достъп до здравеопазвне

Социално подпомагане

Достъп до канализация

Услуги, свързани с жилищното узаконяване

Достъп до водоснабдяване

Достъп до електричество

Полицейска защита

Адвокатски услуги

Достъп до образование

Градски транспорт

Случвало ли Ви се е да ви бъде отказано……поради вашия етнос?

Да Не Не ми се е налагало Не знам / Б/О

40%

26%

10%

2%

2%

0%

5%

Запазих го за себе си

Разказах на семейство / приятели

Разговарях с човека, който го 
направи

Подадох оплакване  в 
организацията, където се случи

Обърнах се към организация за 
защита правата на човека

Не реагирах

Не съм се чувствал 
дискриминиран

Как реагирахте, когато се почувствахте дискриминирани?



УСЕЩАНЕ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРИ ОБЩУВАНЕТО С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ
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7%

29% 30%

21%

14%

Да, напълно По-скоро да По-скоро не Не, изобщо Не знам/ Б/О

Чувствате ли, че общинските служители Ви 
разбират, когато общувате с тях?

62% от 

домакинствата 

посочват, че никога 

не са разговаряли с 

местните власти 

по теми за 

жилището им

21%

43%

35%

2%

Да, постоянно Да, понякога Не Не знам/ Б/О

Чувствали ли сте се пренебрегвани, обидени от 
местните власти, защото сте роми?



Благодарим за вниманието!



За контакти:

Алфа Рисърч

България, София 1000,

ул. Искър 54

Тел.: +359 2 983 60 56

Факс: +359 2 983 61 68

E-mail: headoffice@alpharesearch.bg

www.alpharesearch.bg


