Наръчник за медиатори и ромски активисти

Наръчник срещу
дискриминация в
ромска общност
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ЗА ПРОЕКТА

Настоящият Наръчник е изработен от Център «Амалипе», в рамките на проект “Равнопоставеност на ромите чрез
разширен достъп до правна помощ” (ERELA), финансиран от Програмата за права, равенство и гражданство на
Европейския съюз (2014-2020 г.). Съдържанието на този наръчник представя само възгледите на автора и е изцяло
на негова отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в
него информация.

За какво е тази програма?
Целта на проекта ERELA е да се насърчават и защитават правата на ромите, жертви на нарушения на
правата на човека и дискриминация, чрез повишаване на осведомеността на обществото и
заинтересованите страни, подобряване на прилагането на законодателството за недискриминация и
предоставяне на възможност на ромите да търсят правна защита в България и Хърватия. Проектът има за
цел да създаде благоприятен кръг, при който засиленото участие на ромите в механизмите за достъп до
правосъдие води до завеждане на повече и по-качествени дела, което носи ползи за ромските общности,
което от своя страна повишава доверието в правните средства за защита и адвокатите и насърчава
завеждането на още повече дела.
Защо изпълняваме тази програма?
И в двете целеви държави по проекта, България и Хърватия, ромите са били дискриминирани в миналото
и въпреки подобренията в правната защита, все още съществуват систематични модели на
дискриминация, които пречат на ромите да реализират пълноценно правата си на заетост, образование,
здравеопазване и жилище. Ромските общности са склонни да живеят в сегрегирани квартали с ограничен
достъп до обществени услуги и нестандартна обща инфраструктура. По същия начин много роми се
сблъскват с дискриминация при търсене на работа във връзка с техния етнически произход и негативните
стереотипи, наложени на тяхната общност. Що се отнася до образованието, децата от ромски произход в
училищна възраст обикновено са жертви на сериозна сегрегация, като се настаняват в класове и училища,
в които учат само роми, или се настаняват непропорционално често в специални училища за деца с
увреждания. Като цяло, една от причините за тези проблеми е, че в България и Хърватия не се прилага
систематично антидискриминационно законодателство и мерки, които да направят основните политики
в областта на образованието, заетостта и социалната сфера по-приобщаващи.
За разлика от високите нива на продължаваща дискриминация и неотдавнашните малки подобрения по
отношение на информираността, броят на жалбите, свързани с дискриминация, засягаща ромите, е малък.
Основните причини за липсата на подаване на жалби и пряк достъп до правни средства за защита са
липсата на доверие в съдебната система и публичните институции и широко разпространеното
убеждение, че подаването на сигнал за дискриминация само ще влоши положението и/или ще предизвика
открита конфронтация с извършителя/извършителите. По същия начин сред професионалистите и
държавните служители преобладава липсата на осведоменост и разбиране на законодателството за
недискриминация и политиките за приобщаване, което води до лошо идентифициране на случаите и
липса на защита на правата на ромите, жертви на нарушения на правата на човека и дискриминация

СЪКРАЩЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
„Бъди промяната, която искаш да видиш в света“
Махатма Ганди

Дискриминацията като феномен засяга всички обществени сфери и различни социални групи в
световен мащаб. В своята същност дискриминацията представлява несправедливо отношение към дадено
лице или група, различно от останалите заради социален статус, физически или други личностни
характеристики. Макар и през последните десетилетия, целенасочените действия и по конкретно тези от
1948г. с приемането на най-важният инструмент за човешки права - Всеобщата декларация за човешки
права на ООН1, за преодоляване на съществуващите социални и обществени неравенства поради
дискриминация да бележат развитие, все още има дълбоко неразбиране във възприятията на обществото
за важността на премахването на този социален феномен. Универсалното споразумение – Всеобщата
декларация за човешките права - на всички страни-членки на ООН няма задължителен характер, голяма
част от нейните норми залягат в обичайното право, упражнявано на национално и международно ниво.
Възможността на всеки отделен индивид да води пълноценен живот и да се ползва от своите права е
гарантирана и от Конституцията на РБългария2. Човешките права се основават на общовалидни и
универсални ценности като справедливост, достойнство, равенство и уважение. Те са еднакви за всички
хора без оглед на техния пол, възраст, религия, етнос, националност или раса. Всяко право е съпроводено
от съответната отговорност и взаимна солидарност между отделните индивиди, като стремежът е
гарантиране на неприкосновеността на всеки отделен човек, съобразена с обществените ценности.
Човешките права са етични принципи или социални норми, групирани в отделни категории, като е важно
да се подчертае, че всяко право има идентична тежест и отговорност. Гражданските и политически права
гарантират свободата на избор в демократичните общества. Те са гарант за активното и равноправно
участие на всеки гражданин в обществено-политическите процеси на всяка демократична държава3.
Основният документ, който регламентира тези права е Международния Пакт за граждански и
политически права, ратифициран от РБългария с Указ №1799 на Народното събрание от 23.07.1970г.
Докато гражданските права се възприемат за естествени права, и предвиждат еднаква защита на всяко
лице или отделен гражданин, при необходимост. Международният Пакт за граждански и политически
права и Международен пакт за икономическите, социалните и културни права, ведно с Всеобщата
декларация за човешки права на ООН формират Международната харта за правата на човека. В
допълнение към тези основополагащи документи, ООН приема и редица други важни инструменти, в
периода 1976г.-2006г. в защита на правата на човека, и отделни социални групи, като:
 Конвенция за защита правата на детето
 Международна конвенция за елиминиране на расовата дискриминация
 Международна конвенция за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жени
 Конвенция срещу тормоз и други форми на жестокост, нечовешко или деградиращо отношение
 Конвенцията за защита на правата на мигранти работници и членове на техните семейства
1

OHCHR | About the Universal Declaration of Human Rights Translation Project
Конституция на Република България - Народно събрание на Република България (parliament.bg)
3 Международен пакт за граждански и политически права | Международни договори | Marginalia
2
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Конвенцията за правата на лицата с увреждания
Конвенцията за наложени изчезвания

Организацията на Обединените Нации предвижда и инструменти за защита на специфични обществени
групи, които са в уязвимо положение и поради големият брой на случаи на дискриминация. Важно е да
се отбележи, че специалните правни инструменти не предоставят повече или различни права на тези
групи, а целят да регламентират спазването на техните права и да гарантира еднаквия достъп до
граждански, социални, икономически и културни права. Тези регламенти са описани в чл. 27 на
Международната конвенция за гражданските и политически права, и от Декларацията за правата на
хората, принадлежащи към национални или етнически, религиозни или лингвистични малцинства.
Съвета на Европа от своя страна приема Рамковата конвенция за защита на националните малцинства
като основен инструмент, юридически обвързващ документ между страните-членки за защита на
националните малцинства, считайки че, защитата на националните малцинства е от значение за
стабилността, демократичната сигурност и обществ4. България ратифицира Конвенцията в рамките на 38o Народно събрание със закон, приет на 18.02.1999 г. - ДВ, бр. 18 от 1999 г. Издадена от Министерството
на външните работи, обн., ДВ, бр. 78 от 3.09.1999 г., в сила за Република България от 1.09.1999 г.

4

Рамкова конвенция за защита на националните малцинства - Български център за нестопанско право (bcnl.org)
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НАЦИОНАЛНО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА
ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА
ДИСКРИМИНАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Нормативната уредба в България относно противодействието на дискриминация е уредена в Закон
за защита от дискриминация приет през 2003г., и последно изменен през 2018г. Той урежда защитата
срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване. Основната му цел е
да осигури равенство пред закона, равно третиране във възможностите за участие в обществения живот
и ефективна защита срещу дискриминация, и касае всички граждани на територията на РБългария. В
този закон са транспонирани и основни европейски директиви: Директива 76/207/ЕЕС, която е
изменена и допълнена от Директива 2002/73/ЕС съгласно чл. 8а за равното третиране на мъжете и
жените при заетостта и професиите, Директива 2000/43/ЕС за равното третиране на хора независимо
от техния расов или етнически произход, Директива 2000/78/ЕС за равното третиране при заетостта
независимо от религия и вяра, възраст, инвалидност или сексуална ориентация и Директива
2004/113/ЕС за равното третиране на жените и мъжете в областта на достъпа до и предоставянето на
стоки и услуги5.
Съгласно Конституцията на Република България всички международно-правни документи, които
са ратифицирани в съответствие с конституционната процедура и официално публикувани в Държавен
вестник, се считат за част от вътрешното право и имат предимство пред вътрешните актове, които им
противоречат6.







В случая, Закона за защита от дискриминация има следният обхват на закрила:
Защита при упражняване правото на труд;
Защита при упражняване правото на образование и обучение;
Защита при упражняване на други права:
в сферата на гражданския сектор и синдикалните права;
в сферата на търговията и услугите;
в дейността на държавните и обществените органи; органите на местното самоуправление и
администрация



Законът предвижда защита от дискриминация въз основа на 19 признака: пол, раса, народност,
етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование,
убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст,
сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци,
установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
С оглед изпълнение на целите на Закона за защита от дискриминация е създаден национален,
специализиран орган – Комисия за защита от дискриминация7. Членовете на Комисията -5 лица, се
избират от Народното събрание, включително председателя и заместник-председателя, като
Президентът на РБългария има право да назначи 4-ма от членовете на Комисията. Изборът на членовете
е основан на равнопоставеност на половете, и различен етнически произход. Основните правомощия
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ВАЖНО!
Производството
пред
Комисията за защита от
дискриминация
е
безплатно!

на Комисията са насочени към прилагане на законово-уредените форми на
защита от дискриминация и осигуряване на равенство, както и превенция на
дискриминация. Наред с отредените й функции за защита и превенция,
Комисията също така има възможност да упражнява контрол.

Законът за защита от дискриминация предвижда и възможността за
колективни жалби и искове, както и за такива, които могат да бъдат
инициирани и от неправителствени организации, регистрирани в публичен интерес, в случаите, в които
има нарушаване на правата на групи хора. Комисията може да постановява решения, с които да
установява дискриминация, да забранява дискриминационни практики, да налага глоби, ако виновните
са нарушили закона. Комисията има право да преразглежда правни актове, които противоречат на
забраната за дискриминация, описана в Закона, както и в негови допълнения. Комисията може и да се
самосезира.

5

Zashtita_diskriminaciq_2018.pdf (ue-varna.bg)

6

REPORT-2017-bg.pdf (equalopportunities.eu)

7

Документи (kzd-nondiscrimination.com)
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ПРАВНА
ДЕФИНИЦИЯ
НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА

Законът за защита от дискриминация постановява, че е налице дискриминация когато едно лице е лишено
от правото на равенство пред закона, равенство в третирането (отношението) и във възможността да
участва в обществения живот, както и ако е лишено от ефективна защита срещу дискриминация.
ПРИМЕР!

Правната регулация в този закон забранява пряката и непряка дискриминация,
основана на основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност,
Пряка дискриминация е
човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование,
намерението да бъде
убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение,
дискриминирано лице,
увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено
което е имигрант и
състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в
поради това му е отказ
достъп
до
жилищно
международен договор, по който Република България е страна. Под пряка
настаняване.
дискриминация8 се разбира по-неблагоприятно третиране на лице на основата
на признаците представени по-горе, отколкото се третира, било е третирано
или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.
Пример в тази посока също отказа на лице да бъде обслужено, или допуснато до публично място. Често
пъти чуваме по радиото и телевизията за случаи, в които на лица, които са идентифицирани като роми,
да бъдат дискриминирани незаконно и недопускани до ползват например публични басейни, заведения
за хранене и т.н., защото имат по-тъмен цвят на кожата.
ПРИМЕР!
Непряка дискриминация
е налице тогава когато
има
привидно
обективни критерии за
наемане на лица на
работа, но с условие,
като
например
наемането
на
пожарникари
с
изискване
за
определена височина на
кандидатите.

Непряката дискриминация, от друга страна е налице тогава когато привидно
неутрална разпоредба, критерий или практика би поставила лица, за които се
отнася един от защитените признаци, в определено по-неблагоприятно
положение в сравнение с други лица, освен ако въпросната разпоредба,
критерий или практика не са обективно оправдани.

Съществуват и други форми на дискриминация, един от тях е сравнително
широко разпространен и е наречен „структурна дискриминация“. Като
фокусът в този случай не е намерението за дискриминация, а ефектът от
осъществената дискриминация. В общият случай, една социална група се
поставя в неравнопоставено положение спрямо друга. Или иначе казано
дискриминацията се осъществява от институционални структури, които могат
да бъдат правни, организационни или други такива, но тя е далеч по-невидима
за обикновените граждани. Преодоляването на структурната дискриминация
се корени в идентифицирането на политики, правни механизми и решения,
които да доведат до повишаване на информираността на гражданите за
техните права и функциите на различните институции.

8

Дискриминация и нетърпимост (coe.int)
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Ксенофобия – Уикипедия (wikipedia.org)
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Делото Драйфус – Уикипедия (wikipedia.org)
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МЕХАНИЗМИ И
ФОРМИ ЗА
ДОКЛАДВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ
Развитието на механизмите и форми на докладване на дискриминация напредва значително през
последните години. Жертви на дискриминация имат възможност да получат защита от съдебната система,
Комисията за защита от дискриминация, офисът на Омбудсмана на Р. България, гражданските
организации – НПО, както и от институциите на Европейския съюз. Важно е да се отбележи, че в рамките
на Директива 2012/29/ЕС на Съвета на Европейския съюз11 са предвидени минимални стандарти за
правата, подкрепата и защитата на жертви на дискриминация. Директивата изисква страните-членки да
предоставят подкрепа на лицата – подходяща информация и правна защита.
В тази глава ще разгледаме тези възможности, като механизми и форми за докладване на дискриминация.
Съдебна система
Законът за защита от дискриминация предвижда два основни начина за защита, в случай на установено
нарушение на човешко право и дискриминация. Единият е чрез подаване на
Какво е иск?
искова молба до районният съд по местоживеене на лицето, чийто права са
Искането на едно лице
нарушени. Молбата следва да бъде подадена до 5 години след установяване на
да бъде защитено, тъй
нарушението – извършената дискриминация. Съдът има правото и
като негово право е
задължението да постанови и обезщетение на жертвата на дискриминация, при
накърнено!
установяване на доказателствата и наличието на извършена дискриминация.
За да можете да използвате този механизъм на докладване следва да имате
възможност да ползвате правна защита от квалифициран юрист, в сферата на
гражданското право. Подаването на искова молба изисква заплащането на съдебни такси.
Пример за решение на съд от 24 април 2012г. на Европейския съд по правата на човека, в полза на
жалбоподателя е делото Йорданова и други срещу България12, жалба номер 25446/06.
Макар е да отнема шест години делото да бъде разгледано от съответните съдебни инстанции, в крайна
сметка решението е в полза на подалите жалба. Предмет на жалбата е остраняване на жалбоподателите
от техните домове в кв. Баталова воденица, гр. София, от държавата. Жалбоподателите описват себе си
като роми, които водят уседнал начин на живот. Постройките, в които живеят са изградени през 60-те и
70-те години на миналия век от техните родители, и изградените постройки са незаконно построени, без
да имат достъп до водопровод и канализация.

11

Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за

правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (compensation.bg)
12https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z0rfdVpFCVsJ:https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/%3Flibrary%3DECHR%26

id%3D001-115179%26filename%3D001-115179.pdf%26TID%3Dthkbhnilzk+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg
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Комисия за защита от дискриминация
Комисията за защита от дискриминация има правомощия да разглежда жалби от граждани за проявена
дискриминация спрямо тях, както от други физически лица, юридически лица, така и от институции.
Важно е да се знае, че Комисията за защита от дискриминация не присъжда обезщетения, тя няма такива
правомощия. В случай, че КЗД установи дискриминация и постанови решение за това, и лицето, което е
подало жалбата иска да бъде обезщетено може да подаде такова искане към Районният съд. КЗД има
правомощието при установяване на случай на дискриминация да наложи принудителни административни
мерки на лицето и/или юридическото лице, и/или институцията.
Две са принудителните мерки, които Комисията може да налага: задължителни предписания за
работодатели и длъжностни лица, които са нарушили правата на свои служители; спиране на
изпълнението на незаконни решения или нареждания на работодатели, които водят до дискриминация13.
Наред с тези принудителни мерки, КЗД може да налага и парични глоби на физически лица, и
имуществени санкции на юридически лица, като те са съобразени с имущественото състояние на лицата,
които ще понесат санкцията. Подаването на жалби до КЗД е безплатно.
Пример от практиката на Комисия за защита от дискриминация, отчет за 2019г.14:
„Разгледан е казус от състава в пр. № 124 по описа на КЗД за 2018 г.. Жалбоподателите са български
граждани от турски етнически произход, постоянно живеещи в България и често били принудени да се
борят за запазване на етническата си и религиозна принадлежност. Конкретните обстоятелства
изложени в жалбата са следните: децата им били задължени да се обучават в училище основно на
български език. Оказвало се, че децата още при самото постъпване в първи клас веднага след като
усвоявали българската азбука бивали задължавани да научат и да рецитират добре известното
стихотворение от Иван Вазов „Аз съм българче". При постановяване по така представения казус на
решение (№51/ 23.01.2019 г.) Първи специализиран постоянен заседателен състав е взел предвид, че
Конституцията на Република България гарантира принципа за равенство на всички граждани в чл. 6,
ал. 2. Съгласно чл. 53, ал. 1 от Конституцията всеки има право на образование, а съгласно чл. 2 от
Допълнителен протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи никой
не може да бъде лишен от правото на образование. Задължен субект за осигуряване на образование е
държавата. Съдържанието на нейното задължение е създаването на условия - правни,
институционални и финансови. Ето защо реализацията на правото на образование, като
конституционно гарантирано право и като право, което държавата се е ангажирала да гарантира
чрез конвенцията, безспорно предполага държавна регулация - в противен случай държавата не би могла
да изпълни задължението си по основния закон и по конвенцията да обезпечи и осигури упражняването
на правото. Основна цел е чрез образованието да се постигне определено ниво на грамотност. Ето защо
конституционният законодател е обвързал лицата до 16 годишна възраст със задължение за
образование. Предвид изложеното, съставът счита, че жалбата макар формално редовна и допустима,
се явява неоснователна, прекомерно емоционална и с неточна интерпретация на фактите и
обстоятелствата, довели до оплакванията.

13

14

(2018)-narachnik-po-antidiskriminacionno-pravo-(isbn-978-954-9738-40-7).pdf (bghelsinki.org)
https://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/images/stories/2015/otchet/ot4et2703.pdfhttps://www.kzd-

nondiscrimination.com/layout/images/stories/2015/otchet/ot4et2703.pdf
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Съставът е отбелязал, че стихотворението преди всичко е литературно произведение, то не е
декларация за етническа принадлежност, поради което не трябва да бъде разбирано като послание,
целящо да въздейства на мнението или поведението на хора от която и да е етническа група в Република
България.
...........................
В заключение съставът счита, че изучаването и рецитирането на стихотворението „Аз съм българче“
в първи клас не представлява дискриминация под формата на неравно третиране по признак „етническа
принадлежност“ по смисъла на чл. 19 4, ал. 1 от ЗЗДискр. спрямо учениците с турско етническо
самосъзнание в сравнение с учениците непринадлежащи към тази етническа група. Жалбата е оставена
без уважение.“
Пример от практиката на Комисия за защита от дискриминация15:
„Решение № 50 от 23.01.2019 г. като съставът се е произнесъл по казус, засягащ темата за омраза към
различните и проява на нетолерантност. Оплакването, което е предмет на производството е във
връзка с публикувана статия под заглавие: „Нов ден, ново ромско насилие. Жертвата – българин,
живеещ в Англия. Насилниците били перфектно организирани от К. Т“. В статията нейният автор –
М. З. прави и следното уточнение: „За поредно нападение на роми без причина алармира живеещият в
Англия Х.З. във Facebook“.
„Жалбоподателката
счита,
че
назоваването
на
етническата
принадлежност
на
заподозрян/извършител на конкретно престъпление без това да е от значение за смисъла на
информацията, като в случая, заклеймява всички представители на ромската общност като агресивни,
нападателни престъпници, които представляват заплаха за цялото общество. Посочва, че възприема
статията като тормоз и счита, че същата дискриминира ромския етнос и подбужда към омраза и
дискриминация по отношение на цялата общност, на която самата жалбоподателка е представител,
тъй като публикува и призива на пострадалия: ..“призовавам всички да са екстремно внимателни … към
тези подобия на хора …“ /цитат/. Жалбоподателката споделя, че лично тя намира публикувания текст
за заплаха спрямо ромската общност, защото допуска как попадайки на улицата сама е възможно да
бъде възприета като опасна.“
------------------------------„В България става страшно…. Призовавам всички да бъдат екстремно внимателни … понеже това е
добре организирана престъпна група и опита ми на професионален охранител, видя закоравели добре
организирани престъпници“, пише живеещият в Англия българин.“
------------------------------„Приема се за установено също, че с процесните изявления ответниците създават за
жалбоподателката, като представител на ромската общност, враждебна и застрашителна среда,
защото представяйки ромите в крайно негативна светлина, те настройват мнозинството от
обществото - неромите срещу ромите. Ползвайки се от бързото разпространение на новини чрез
интернет пространството, ответниците изграждат в представите на хората застрашителен образ
на ромите и така ги настройват да се отнасят с тях като с врагове. С оскърбителните си твърдения,
съдържащи се в оспорваната статия, ответниците създават обществени нагласи на презрение и 21
15 https://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/images/stories/2015/otchet/ot4et2703.pdf
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отвращение към ромите, с което създават за жалбоподателката принизяваща, унизителна и обидна
среда.““
---------------------------„Съставът е установил, че е налице дискриминация под формата на „тормоз“ и „подбуждане към
дискриминация“ и в случая закрилата на правото на свободно изразяване е неприложима по смисъла на
чл. 5 и чл.4 от ЗЗДискр. във връзка с § 1, т.1 и т.5 от ДР на ЗЗДискр. по признак „етническа
принадлежност“ спрямо жалбоподателката Л. Т. М., като част от ромската общност. За
установеното нарушение на ЗЗДискр. е наложена на основание чл.78, ал.1 от ЗЗДискр. на ответната
страна М. М. З. - автор на процесната статия, глоба в размер от 250 (двеста и петдесет) лева.“
-----------------------------------

„На дружеството ответник съставът е препоръчал да разработят и въведат в „И. БГ" АД, собственик
на сайта d.bg, механизми за контрол с оглед недопускане на дискриминация в публикациите в сайта“.
Как изглежда жалбата до Комисия за защита от дискриминация?
Жалбата до Комисията за защита от дискриминация се подава по образец, наличен на интернет страницата
на Комисията: https://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/images/stories/kakdasezirame/Jalba.pdf
Задължително се изписват трите имена и контакти на
подаващия жалбата. Описва се признакът, по който се подава
жалбата. И лицето или институцията, срещу която е жалбата.
Необходимо е и представяне на доказателства за
осъществената дискриминация. Те могат да включват аудио
или видео материали, описание на случая, медицински или
други доказателства, които да докажат ефекта от извършената
дискриминация.

Омбудсман на РБългария
Омбудсманът е обществен защитник, който насърчава и защитава правата на човека и основните
свободи16. Той е независим орган и се подчинява единствено на нормите, представени в Конституцията
16

Омбудсман на Република България (ombudsman.bg)
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на Р. България. Правомощията на този орган включват приемане и разглеждане на жалби и сигнали от
лица за нарушени права от публични институции, както и от други юридически лица. Сигналите могат да
бъдат писмени или устни, анонимни такива не се приемат и разглеждат. Конфиденциалността на
подадените сигнали е осигурена и не се разгласяват публично. Подаването на жалбите е безплатно, и не
предполага заплащане на такси.
По какви въпроси можем да се обърнем към Омбудсмана?
Можем да се обърнем към Омбусмана когато са засегнати нашите, или на други лица, права и свободи от
държавни или общински органи и техните администрации, както и лица, които предоставят обществени
услуги.
Има ли образец на жалбата?
Жалбите, подавани към Омбудсмана са в свободна форма, и нямат образец. Много важно е да жалбата да
е изготвена на разбираем език, и да са посочени правата, които са нарушени, както и институцията, която
е извършила нарушението.
Как се подават жалбите?
Жалбите могат да бъдат подадени лично, по пощата, по факс, по пощата, или на интернет страницата на
Омбудсмана, чрез бутона Подай Жалба онлайн: https://www.ombudsman.bg/faq/232#middleWrapper






Лично, в неговата приемна в гр. София, ул. “Георг Вашингтон” № 22;
По пощата на адрес: София 1000, ул. “Георг Вашингтон” № 22;
По телефона на номер: 02/8106 955 или 02/9809 510;
По факса на номер: 02/8106 963;
По електронната поща на адрес: priemna@ombudsman.bg
Неправителствени организации

В България, гражданският сектор има водеща и подкрепяща роля при установяване, докладване и защита
на жертви на дискриминация. Гражданските организации имат възможност да се възползват от ролята,
делегирана им от чл.7 и чл.12 от Директива на Съвета на ЕС 2000/43/ЕС17, и чл. 9 и чл.14 от Директива на
Съвета на ЕС 2000/78/ЕС.
Неправителствените организации също така подпомагат достъпа до правосъдие и правна защита на
жертви на дискриминация. Често тяхната мисия и задачи са насочени към насърчаване и прилагане на
политики и програми, които целят постигане на недискриминация и равнопоставеност. Те също така са
ангажирани с активното наблюдение и докладване на състоянието на обществото във връзка с нарушения
на основни човешки права и свободи.
Предимството на гражданските организации или НПО е, че те са базирани в общността. В непосредствена
близост до потенциалните потребители на услуги, предоставяни от тези организации. И има възможност
за бърз и безпрятствен контакт при необходимост.

17

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 2000/43/ЕО (aip-bg.org)
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Механизми и инструменти на ЕС

ВАЖНО за НПО и ромски
активисти!

Има множество институции на европейско ниво, които имат мандат и
отговорност да следят за спазването на принципите и ценностите на
Европейския съюз, насочени към недискриминация:

Европейски Съд в Люксембург – обикновено се изпраща искане за
тълкуване на правото на ЕС. Тогава делото пред българския съд се спира,
докато не се произнесе Съда в Люксембург.




Комисия по петиции в Европейския парламент – всички граждани на Европейският съюз имат
правото да изпратят жалби до Комисията по петиции. Комисията има право да разпореди проверки
и съответно да алармира Европейската комисия, която може да проведе съответните проверки.



Европейска комисия – друга възможност, която съществува е подаването на сигнал до
Европейската комисия относно нарушаване на права, и тя да заведе дело срещу съответната
държава в Европейския съд в Люксембург, при условие, че е установила достатъчно факти и
доказателства да осъществено нарушение.



Европейски съд по правата на човека – според чл. 14 от ЕСПЧ всяка жертва на дискриминация има
право да заведе дело в Европейския съд по правата на човека след като бъдат изчерпани
възможностите за обследване и получаване на обезщетение от съответната национална съдебна
система. Има, обаче, условие нарушението да е на основно право предвидено в Конвенцията.
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ДОКАЗВАНЕ НА СЛУЧАИ НА
ДИСКРИМИНАЦИЯ
За да може да бъде доказан случай на извършена дискриминация трябва да са налице доказателства. Често
пъти хората твърдят, че е осъществено нарушение на техните човешки права или са третирани
неравнопоставено без да имат налични факти за това.
Доказателствата според нормите, установени в закона са предварително и ясно определени. Без тях всяко
твърдение би било неприемливо. Пример за това, какво е доказателство е представянето на писмени
обяснения и от двете страни; свидетелства на очевидци, както и експертно заключение на вещо лице.
Други доказателства могат да бъдат – документи и/или веществени доказателства. Събирането и
представянето на доказателства обикновено се изисква от съда или Комисията за защита от
дискриминация.

| 18

| 19

ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИТЕ НА
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Използването на уважителен език при установяване на жертва на дискриминация е много важно. Трябва
да бъде уважена идентичността на пострадалото лице, и да не се разгласява публично информация за
случая без негово съгласие. Създаването на доверие е важна стъпка в процеса на подкрепа и взаимното
сътрудничество. Трябва да се окаже съдействие на пострадалият да установи степента на увреждане от
осъществената дискриминация посредством провеждането на интервю. Това интервю може да бъде
направено непосредствено след случилото се, може и да се проведе на по-късен етап. Основните въпроси,
които следва да бъдат зададени са свързани с установяването на самият акт на дискриминация,
обстоятелствата, условията, място на събитието, наличието на свидетели, емоционалното и здравословно
състояние на жертвата. Изследване на нагласите на жертвата за предприемане на конкретни действия е
много важно. Подкрепата от общността, семейството и най-близкото обкръжение е значима в такава
ситуация.
След установяване на фактите и наличието на доказателства следва да бъде изготвен план за действие,
който да бъде съгласуван с местна неправителствена организация, която има опит във воденето на случаи
за защита от дискриминация, или юрист, с подобен опит. Всеки елемент и стъпка от този план трябва да
бъдат обстоятелствено обяснени на пострадалото лице. При всички случаи планът трябва да бъде
реалистичен, и да не предполага нереалистични резултати и очаквания, несъобразени с местния контекст
и законодателство.
Следващата стъпка е подаването на жалба по образец в Комисията за защита от дискриминация, като ясно
са описани фактите – къде, кога, от кого и с какви конкретни действия или бездействия е осъществен акта
на дискриминация. Жалбата се изготвя на български език. И следва да бъде придружена от пълномощно,
в случай, че се подава от трето лице, упълномощено от жертвата, както и декларация по образец, че към
този момент не е налице съдебно дело по същия повод и същите страни, и писмени доказателства в
подкрепа на жалбата. Подаването на жалбата следва да стане не по-късно от 3 години от момента на
осъществена дискриминация.
Може да бъде избран и алтернативен вариант на решение. И да се пристъпи към завеждане на жалба до
съответния съд, както е описано по-горе. Важно е, обаче в този случай да няма решение на Комисията за
защита от дискриминация, което да установява нарушителя, нарушението и засегнатото лице. При жалба,
която очаква присъждане на обезщетение за нанесени вреди е необходимо да има влязло в сила решение
на КЗД или на съответната съдебна инстанция.
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ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ЗА
ПРЕМАХВАНЕ НА
ДИСКРИМИНАЦИЯ СРЕЩУ
РОМИ
Въпреки множеството документи – стратегии, програми, планове, приети на национално и местно ниво
за интеграция на ромите има общо съгласие, че много малко е постигнато при изпълнението им. В тази
връзка е важно да се отбележи, че без да има наличие на достатъчен финансов и човешки ресурс за
изпълнение на политики за застъпничество за приобщаване на ромските общности, документите сами по
себе си не биха могли да постигнат поставените им цели. Приемането на документи показва само, че има
воля за промяна, но не гарантира разрешаване на проблемите, които много от ромите срещат всеки ден.
Без сериозни и задълбочени застъпнически дейности от страна на местните общности, гражданските
организации не би могъл да се осъществи успех.
ВАЖНО!
Системна/структурна
дискриминация
се
изразява в ограничен
достъп до публични
услуги и участие в
обществения живот.

През последните години сме свидетели на системна дискриминация срещу
ромите, поради влошената обществена среда, нарастващите вълни на омраза и
предразсъдъци, както и анти-ромска риторика, ползвана от електронните,
печатни и социални медии. В тази връзка, Комитетът на Министрите на Съвета
на Европа приема 12 препоръки и резолюции, свързани с политиките на
ромско приобщаване и борбата с дискриминацията срещу тях 18. Най-общо
казано тези документи призовават националните правителства на странитечленки да осигурят достъп до публични услуги като образование,
здравеопазване, трудова заетост, жилищни условия и правосъдие.

Въвеждането на специфични инструменти от страна на ЕС за защита от
дискриминация на ромите започва от 2009г., с представянето на Европейската ромска платформа за
приобщаване на ромите. Принципите, изведени в резултат от дейността на Платформата за приобщаване
са основани на водещия за ЕС принцип на недискриминация. Последвалите политики на ЕС отново
включват насоки за преодоляване на дискриминацията срещу ромите, конкретно в Рамката за
Европейския съюз за национални стратегии за интеграция на ромите до 2020г., а понастоящем и до 2030г.
На национално ниво също са разработени специфични програми и инструменти, които са насочени към
преодоляване на т.нар.структурна дискриминация в сферата на образованието, трудовата заетост,
здравеопазването и жилищните условия. Основният документ, който третира дискриминацията срещу
ромските общности е Националната стратегия за интеграция на ромите 2012г.-2020г., а сега удължена до
2030г. Към момента все още стоят редица сериозни трудности пред ромската общност, особено в
ситуацията на здравна криза и ограничен достъп до качествени и навременни здравни грижи.
Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020),
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и на Плана за
действие за нейното изпълнение, разработени съобразно препоръките на Европейската комисия (ЕК) от
18
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2012, 2013 и 2014 г. към България да увеличи усилията за подобряване на достъпа до качествено
приобщаващо предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно положение. Съгласно
препоръките на ЕК и на Съвета от последните три години – 2017, 2018 и 2019 г. България следва „да
подобри предоставянето на качествено приобщаващо общо образование, особено за ромите и други групи
в неравностойно положение“19 .
Липсата на една институция на национално или международно ниво към която да се адресират основните
проблеми и да се водят дейности по застъпничество често пъти е причина за разпиляване на усилията на
различните застъпници. От друга страна, има възможност за използване на наличния ресурс на местно
ниво, за да се повлияе на процесите на вземане на решение на общинско и областно ниво. В тази връзка
е добре да се познават структурите на здравните медиатори, които понастоящем са повече от 260 лица в
цялата страна, и които имат възможност да оказват подкрепа на ромските общности при нужда от здравна
информация и достъп до здравни грижи.
МЕДИАТОРИ в помощ на ромите
Образователни медиатори
Други мрежи, създадени, за да оказват подкрепа са образователните медиатори. Тяхната функция е
насочена към улесняване на комуникацията и изграждане на доверие между училището, учениците от
уязвимите групи и техните семейства. Медиаторът е човекът, който най-добре може да осъществи контакт
с етническите общности и да способства за процеса на интеграция. Това са родители и учители, чийто
усилия са фокусирани върху това да оказват подкрепа на ромски семейства и техните деца в училищна
среда, и в множество извънкласни дейности, свързани с опознаване на ромската култура и традиции.
Общият брой на Образователните медиатори подкрепени по проект „Подкрепа за успех“ и назначени към
Център Амалипе е 903-ма. Основната им дейност е работа с родители, ромски лидери, представители на
НПО, за подкрепа на образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогически
специалисти за намаляване на риска от преждевременно отпадане от училище20.
В допълнение към тях 160 образователни медиатори, подкрепени по проект “Всеки ученик ще бъде
отличник-3″ на Център Амалипе, спомагат за оказване на за взаимопомощ, своевременно получаване на
актуална информация, обмяна на опит и добри практики и споделяне на добрия пример21.
Трудови медиатори
Трудовите медиатори, които понастоящем са повече от 80 лица, работят в местните структури на
Агенцията по заетостта – Бюра по труда. Медиаторите провеждат ежемесечни индивидуални и групови
срещи с неактивните и обезкуражените лица на терен, в кварталите на градовете и селата, с компактно
19
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ромско население. Организират и провеждат информационни кампании „Ела и се регистрирай в ДБТ”,
срещи с представители на местни администрации, социални партньори, работодатели и НПО.
В работата си с неактивните лица, медиаторите прилагат индивидуален и специфичен подход в
общуването си, поради което те периодично се включват в професионални обучения за повишаване на
уменията им, организирани от държавни и неправителствени структури, както и от сдружението им
„Национална мрежа на ромските трудови медиатори“22. Дейността на медиаторите се утвърди като една
добра практика на пазара на труда, подпомагаща социалната интеграция на лицата от ромската общност
в българското общество.
Здравни медиатори
Здравните медиатори, от своя страна, чиято мрежа е създадена през 2007г., са повече от 130 в цялата
страна. Наравно с основните си функции за подкрепа на ромски и други уязвими общности при
осигуряване на достъп до здравни грижи и услуги, те също така работят в посока на:











Подпомагане и улесняване достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в
неравностойно положение.
Подобряване на качеството на здравните и социалните услуги в България.
Повишаване на здравната култура на етническите малцинства в неравностойно положение.
Повишаване на информираността на гражданите по отношение на здравната система.
Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за улесняване достъпа до здравни
услуги за групите в неравностойно положение.
Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в областта на медиаторството и
Предоставянето на здравни услуги.
Обмен на опит между здравните медиатори в цялата страна.
Повишаване на капацитета и уменията на здравните медиатори.
Участие в изграждането на гражданското общество, демократизация и прозрачност в дейността на
централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и
сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти.

Примери на съдействие от медиатори
Различните медиатори служат като мост между общностите и местните, и национални институции. В
допълнение към основните си функции те често пъти провеждат информационни и разяснителни
кампании, свързани с основни права и свободи, в различни сфери – здравеопазване, трудова заетост,
жилища, дискриминация и политики на равенство между различните социални групи в българското
общество.
В своята ежедневна работа са свидетели на редица случаи на дискриминация, осъществявана на различни
институции. Пример за това е оказването на медицинска помощ на здравнонеосигурени лица от ромски
произход. Голяма част от ромите нямат информация за правата си, при липсата на здравни осигуровки,
или нямат общопрактикуващ лекар, който да ги насочи към специализирана медицинска помощ.
Друг сериозен проблем за голяма част ромите, живеещи в гр. София, е наличието на електронна система
за записване на деца в яслени, градински групи, предучилище и училище. Повечето от тях не разполагат
22
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с достъп до интернет или техническо средство, като компютър, таблет, който да ползват, за да запишат
децата си в системата. По този начин те са капана на дискриминацията, защото не се осигурява равен
старт и равен достъп на всички деца от ранно детско образование и училище. В този случай, местните
образователни медиатори оказват съдействие и насочват родителите в процеса.

ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ в помощ на ромите
Водеща роля в провеждането на застъпничество за преодоляване на дискриминацията, и по-конкретно на
системната дискриминация имат гражданските организации в страната. Методите, ползвани от тях за
проследяване на промени могат да бъдат структурирани по следния начин:
-

Граждански мониторинг и наблюдение на осъществявани политики за приобщаване на ромите
и насърчаване на недискриминацията;

-

Търсене на гъвкави и ефективни механизми за разработване на политики, основани на
доказателства за постигане на равнопоставеност между различните етнически общности в
страната;

-

Провеждане на кампании за ефективно ползване на правните инструменти за преодоляване на
дискриминацията срещу роми;

-

Създаване на мрежи и коалиции от организации, общности и партньори от междунационални
и национални организации и институции за изграждане на обща визия, рамка и действия за
премахване на дискриминацията срещу ромите;

-

Активна работа с местни общности за овластяване и повишаване на информираността им
относно правата и отговорностите на отделните граждани;

-

Активна работа с електронни, печатни и социални медии, като водещ фактор във формирането
на общественото мнение за прекъсване на цикъла на дискриминация срещу ромите;

-

Създаване на нови и различни модели на приобщаване на ромските общности, и извеждане на
добри практики, които могат да бъдат прилагани на местно и национално ниво в сферата на
образованието, здравеопазването, ранното детско развитие и образование, трудовата заетост и
жилищните условия;

-

Провеждане на проучвания и отправяне на препоръки към местни, национални и
международни власти, насочени към идентифициране на първоизточника на дискриминация и
ограниченият достъп до публични услуги за ромите.

Основните заинтересовани обществени групи за преодоляване на дългогодишните бариери пред
приобщаването и недискриминацията на роми могат да бъдат групирани по следният начин, виж графика
1 и 2.
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Графика 1. Заинтересовани обществени групи на национално, местно и общностно ниво

Общностно ниво: местна
общност, ромски
образователни медиатори,
здравни медиатори, трудови
медиатори, общностнобазирани неправителствени
организации, формални и
неформални лидери на
общността

Местно ниво: областна
администрация, общини,
частен бизнес, различни
етнически общности,
образователни институции,
служби по социално
подпомагане, регионални
офиси на Комисията за
защита от дискриминация,
регионални офиси на
Омбудсмана на РБългария

Национално ниво:
Министерски съвет,
Национален съвет по
етническите и
интеграционни въпроси към
Министерски съвет,
Министерство на
образованието и науката,
Министерство на
здравеопазването,
Министерство на труда и
социалната политика,
Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството,
Министерство на
финансите, Оператори на
ЕС програми и други
донорски програми

Графика 2. Заинтересовани обществени групи на европейско и международно ниво

Европейско ниво:
•Европейски институции: Европейски парламент, Европейска комисия, Европейски
съд по правата на човека, Комитет по социалните права, Европейския Комитет по
социални и културни права, Комитет на регионите, Агенция за основни човешки
права

Международни организации:
•Организацията на Обединените Нации, Световната Здравна Организация, Световна
банка; Фондация Отворено общество
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РЕСУРСИ И КОНТАКТИ
Институция/организация
Народно събрание

Контакти
02 / 939 39

Министерски съвет

02/940 27 70

Национален съвет по
етнически и
интеграционни въпроси,
МС
Министерство на труда и
социалната политика
Агенция за социално
подпомагане
Министерство на
образованието и науката
Министерство на
здравеопазването

02/940 36 22

Интернет страница
Народно събрание на
Република България
(parliament.bg)
Министерски съвет
Начало (government.bg)
| NCCEDI (government.bg)

02/ 8119 432

https://mlsp.government.bg

09/935 05 05

ASP (government.bg)

02/9217 760

Министерство (mon.bg)

02/9301 176

Министерство на
финансите

02/985 91

Министерство на
вътрешните работи
Министерство на
правосъдието
Районни и окръжни
съдилища
Офис на Омбудсман

02/982 50 00

Министерство на
здравеопазването на
Република България
(government.bg)
Министерство на
финансите :: Начало
(minfin.bg)
www.mvr.bg

02/923 75 55

www.justice.government.bg

Комисия за защита от
дискриминация

02 / 807 30 30

Български Хелзинкски
Комитет, СОФИЯ
Женско сдружение
„Екатерина Каравелова“,
СИЛИСТРА
Институт по социални
дейности и практики,
СОФИЯ
Сдружение „Гаврош“,
ВАРНА
Сдружение „Знание,
успех, промяна“,
ДУПНИЦА
Сдружение „Отворена
врата“, ПЛЕВЕН

02/ 943 48 76

| 25

086 821495

VSS Information Center
(justice.bg)
Омбудсман на Република
България (ombudsman.bg)
Комисия за защита от
дискриминация (kzdnondiscrimination.com)
Български хелзинкски
комитет (bghelsinki.org)
www.ekaravelova.net1.cc

02/852 47 13

www.sapibg.org

052/300 229

www.gavroche-bg.org

0895 76 33 93

www.ksassociation.com

064/846 713

www.opendoorcentre.hit.bg

02/8106 955
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СДРУЖЕНИЕ
„Самаряни“, СТАРА
ЗАГОРА
Фондация „SOS –
семейства в риск“, ВАРНА
Фондация „Асоциация –
АНИМУС“, СОФИЯ
Фондация „Български
център за джендър
изследвания“, СОФИЯ
Фондация „П.У.Л.С.“,
ПЕРНИК
Фондация „Център Надя“,
СОФИЯ
Сдружение „Инициатива
за равни възможности“,
СОФИЯ,
Сдружение „ЛИДЕР“,
Благоевград
Маряна Борисова &
Партньори
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042/621 083

www.samaritans.bg

052/609 677

www.sos-varna.org

02/98352 05

www.animusassociation.org

02/963 53 57

www.bgrf.org

076/60 10 10

www.pulsfoundation.org

02/ 981 93 00

www.centernadja.org

02/822 11 44

Начало
(equalopportunities.eu)

0887 656 964

За нас | Сдружение
ЛИДЕР (liderblg.org)

0898322203

