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РОМИТЕ  И  СТРУКТУРНИТЕ  

ФОНДОВЕ  В  БЪЛГАРИЯ 

Чувствително увеличаване на схемите за директно 

предоставяне на средства за сметка на грантовите 

схеми – това е една от водещите тенденции при 

реализацията на ОП “Развитие на човешките 

ресурси” за 2008 г. Това означава, че все повече 

средства ще бъдат предоставени за управление 

директно на определени институции, докато другите 

участници в процеса на усвояване на европейските 

фондове (неправителствени организации, социални 

партньори, общини и др.) ще имат възможност да се 

“състезават” за участие във все по-малко области. 

Посочената тенденция е тревожна и може да се 

отрази чувствително на ефективността на изпълнение 

на ОП РЧР. Тя буди притеснения поне поради три 

причини: 

Първо, голяма част от схемите за директно 

предоставяне на средства ще претоварят 

администрацията с дейности, които не са – или не би 

следвало да са – нейна работа. Така например едва ли 

е работа на администрацията на Министерство на 

здравеопазването да реализира информационни 

кампании и кампании за ранна диагностика сред 

ПОВЕЧЕ АДМИНИСТРАЦИЯ И ПО-МАЛКО 

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В ОП РЧР 

ПРЕЗ 2008 

СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ 

ФАКТИТЕ: 

На 14 март Министерство на образованието и 

науката публикува списък на одобрените проекти 

по схемата за безвъзмездна помощ „Създаване на 

благоприятна мултикултурна среда за практическо 

прилагане на интеркултурното образование и 

възпитание”, финансирана по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”. Финансирани са 

66 проекта на обща стойност близо 6 млн. лв. От 

тях 42 са подадени от организации и училища, а 14 

от общини. Сред получилите одобрение са проекти 

на Център “Амалипе”, Ромска младежка 

организация – Сливен, ШАМ – Монтана, Бъдеще – 

Ракитово и др. 
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уязвимите групи население и населението в 

отдалечените райони: така както е предвидено в 

одобрените схеми по област на интервенция 5.3. 

Европейска и световна практика е подобни кампании 

да бъдат реализирани от НПО или други участници, 

а администрацията на съответните институции 

единствено да контролира и оценява изпълнението. 

Очевидно е, че съществуват схеми, които трябва да 

бъдат изпълнявани от институциите: когато чрез 

дадената схема се прокарва определена политика, 

например. Но когато става дума за предоставяне на 

социална услуга, за разпространение на информация 

и т.н. водещата роля на администрацията е 

необоснована.  

Второ, директното предоставяне на средства в 

Също така бяха обявени проектите, които ще бъдат 

финансирани по схемата „Да направим училището 

привлекателно за младите хора”, чрез която се 

финансират извънкласни и извънучилищни дейности. 

Голяма част от тях също са насочени към въвеждането 

на елементи от интеркултурното образование. По тази 

схема са одобрени проекти на Асоциация „Интегро”, 

Обединение “Столипиново” и др. 

Реализацията на одобрените проекти трябваше да 

започне през януари 2008 и да приключи до декември 

2009. Очаква се договорите за тях да бъдат сключени 

до 15 април 2008 г.  

КОМЕНТАР: 

Одобряването на проектите по посочените две схеми, 

които имат пряка връзка с образователната 
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Второ, директното предоставяне на средства 

в повечето случаи поставя в неравнопоставено 

положение реалните изпълнители на предвидените 

дейности. Така например схемата “Образователни 

услуги за ученици, изоставащи от учебния материал 

и деца с изявени дарби” включва преди всичко 

организиране на допълнителни учебни занимания за 

учениците. Ясно е, че те ще бъдат организирани и 

осъществени от училища и извънучебни звена. Но 

бенефициент по схемата не са те, а Министерство 

на образованието и науката. Ако тази схема бе 

обявена като грантова, това щеше да предостави 

възможност на реалните изпълнители да участват 

равнопоставено не само в изпълнението, но и в 

планирането на предвидените дейности. Чрез 

директното предоставяне на средства на МОН, 

ролята на училищата неминуемо се занижава без да 

е ясна причината за това. 

Трето, предоставянето на услуги в 

общността и особено сред маргинализираните и 

уязвими общности е едно от най-слабите места на 

българската администрация днес. В тази насока 

могат да се дадат десетки примери. Доставчици на 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ НПО … 

Само три НПО бяха избрани да участват в избора на 

наблюдател в Комитета за наблюдение на 

Националната стратегическа референтна рамка от 

името на социалните неправителствени организации 

(категория, която включва и “организации, 

работещи за интеграцията на малцинства и 

мигранти”). Това са Фондация “Екип”, Сдружение 

“Международно общество за трайно развитие и 

сътрудничество” и Център “Амалипе”. Те бяха 

селектирани от комисия, определена със заповед на 

Министъра на финансите Пламен Орешарски. 

През февруари Министерство на финансите 

определи Правила за участие на НПО в заседанията 

на Комитета за наблюдение на НСРР. Процедурата 

включваше два етапа: заявяване на интерес от НПО 

за участие в избора на наблюдател и избор на 

наблюдател от НПО, които са заявили интерес и 

отговарят на определените в Правилата критерии. 

Тези критерии включваха: участие на организацията 

в разработване, реализация и мониторинг на 

стратегии и политики, опит в изпълнението на 

програми, финансирани от Европейския съюз, 

РОМСКИ НАБЛЮДАТЕЛ В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НСРР 

социални услуги, неправителствени организации, 

общностни организации и др. често се 

характеризират с по-голяма мобилност и 

ефективност при предоставяне на услуги в 

общността: впрочем, това е не само българска, а 

световна тенденция. Голяма част от схемите за 

директно предоставяне на средства, одобрени на 

заседанието на Комитета за наблюдение на ОП 

РЧР от 24 април включват именно дейности, 

които ще се реализират сред уязеими общности. 

Трудно обяснимо – от гледна точка на 

ефективността - е защо тези схеми не са обявени 

като грантови.  

Изпълнението на ОП РЧР би било 

ефективно ако в него са включени широк кръг от 

участници. От първостепенна важност е да се 

намери баланс между администрация и 

структури на гражданското общество, както и да 

се намери най-добрата роля за всеки участник. 

Схемите за директно предоставяне на средства не 

са най-добрия механизъм за намирането на 

баланс. Затова е добре те да бъдат ограничени до 

случаите, в които ролята на съответната 

иституция е императивно водеща. Във всички 

други случаи е по-добре да се използват грантови 

схеми, които са по-ефективни и не претоварват 

администрацията с несвойствени за нея 

задължения. 

активна и успешна дейност на организацията 

през последните три години и др. 

Кандидатстващите организации трябваше да се 

определят в една от трите категории: екологични 

организации, организации занимаващи се с 

образование, наука и култура и социални 

организации. Всяка от тези категории определя 

свой наблюдател в Комитета за наблюдение. 

Въпреки заявеното желание от страна на много 

организации, комисията на Министерство на 

финансите селектира само три като покриващи 

всички изисквания. В срок от 15 дни те трябваше 

да определят един наблюдател за групата на 

социалните организации. 

Център „Амалипе”, следвайки избора, проведен 

от независимите ромски организации на 16 юни 

в гр. София предложи Мария Методиева – 

Директор на програма “Рома” на Институт 

“Отворено общество” за тази позиция. Трите 

организации се договориха техните 

представители да участват в заседанията на 

Комитета на ротационен принцип. 

От стр. 1 
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ПРИЕТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ НПО В КОМИТЕТА ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП РЧР 

На 23 и 24 април 2008 г. във Велинград се проведе 

съответно работно заседание и второто редовно 

заседание на Комитета за наблюдение към Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси”. Той 

одобри Годишния доклад за напредъка по изълнението 

и Комуникационния план на Оперативната програма, 

като даде мандат на Управляващия орган да внесе 

корекции в двата документа след получаване на 

бележките на Европейската комисия. Представен бе и 

отчет за реализацията на Програмата до момента, за 

проведените вече схеми, както и за предстоящите 

операции.  

По време на редовното заседание бяха гласувани и 

процедурни правила за избор на наблюдатели от 

средите на неправителствените организации. Целта на 

правилата е да гарантират открит и прозрачен 

механизъм за участие на гражданското общество в 

процеса на управление и наблюдение на средствата от 

Европейския социален фонд. Процедурата напомня на 

аналогичната процедура за избор на наблюдатели към 

Националната стратегическа референтна рамка и 

включва заявяване на интерес от страна на желаещите 

организации, селектиране на организациите по 

определени критерии и избор на наблюдатели от 

ЗДРАВНИ КАМПАНИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РОМСКАТА ОБЩНОСТ В РАМКИТЕ НА ОП РЧР 

През 2008 г. предстои стартирането на няколко 

дейности в област на интервенция 5.3. 

«Работоспособност чрез по-добро здраве» на ОП РЧР. 

Две от тях - здравни информационни кампании и 

национална кампания за ранна диагностика на 

онкологични заболявания са насочени към целеви 

групи население в активна трудоспособна възраст, 

уязвими групи население (групи със специфичен риск 

за здравето, социално изключени групи и общности, 

хора с увреждания, уязвими етнически групи) и 

население в отдалечени райони. Схемите не са 

предвидени като грантови, а единствено като директно 

предоставяне на средства.  Бенефициент е 

Министерство на здравеопазването (вкл. чрез 28 

Районни инспекции по опазване и контрол на 

общественото здраве, Национален център за опазване 

на общественото здраве и Национален раков регистър, 

Всички междуобластни/областни диспансери за 

онкологични заболявания, както и Доставчици на 

здравни услуги). 

Спецификата на работа с ромска общност и 

страна на селектираните организации. Процедурните 

правила предвиждат избор на шест наблюдатели, 

излъчени от групи организации, работещи в 

следните сфери: за защита от дискриминация, 

образованието, ромска интеграция, общественото 

здраве, наука и социални услуги. Процедурата ще 

бъде стартирана в близките седмици, така че в 

заседанието на Комитета за наблюдение през м. 

ноември да могат да участват новоизбраните 

наблюдатели. 

За участие в заседанието бе поканен и Център 

Амалипе, чиито представители взеха активно 

участие в работата на Комитета.  
По време на дискусиите за процедурни правила за 

избота на наблюдатели от НПО Деян Колев предложи 

всяка група организации да избере не само 

наблюдател, но и негов заместник, който също да 

участва в заседанията. Предложението бе подкрепено 

от зам.-министър Димитров, Председател на КН и бе 

прието с консенсус като по този начин броят на 

участниците от НПО ще бъде удвоен. Комитетът прие 

също така предложението на Деян Колев в случай, че 

досегашния опит обаче показват, че резултатите в тази 

насока са трудно постижими (особено що се отнася до 

информационни кампании и дейности в общността) ако 

в дейностите не е ангажирана самата ромска общност, 

найните формални и неформали лидери, както и 

организациите, работещи с малцинствата. Показателен 

беше примерът на проведената от МЗ през месец 

декември кампания за скрининги на 

здравнонеосигурени лица от етническите малцинства. 

Самата кампания беше замислена без участието на 

НПО или други фактори на общността. Навсякъде РЦЗ 

обаче бяха принудени да потърсят съдействието на 

ромските организации по места, за да реализират 

успешно кампанията.  

Проблемите биха се повторила ако 

информационните кампании, предвидени в рамките на 

ОП РЧР, насочени специфично към ромска общност, 

бъдат реализирани единствено от РЦЗ. В този случай те 

могат да бъдат посрещнати с недоверие и дори да бъдат 

бойкотирани от самата ромска общност. Не би могло да 

се гарантира и безвъзмездното съдействие на 

���������� �� �. 5 
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интеграция на ромските деца е безспорно важна 

стъпка, която ще даде тласък на цялостния процес 

на интеграция. В същото време не бива да се 

очаква, че тази стъпка ще гарантира успешното 

осъществяване и безусловното ускоряване на този 

процес. 

Реализацията на одобрените десетки проекти ще 

даде тласък на образователната интеграция. Първо, 

най-после ще бъдат подсигурени реални средства за 

този процес. През изминалите години се разчиташе 

основно на административни мерки, които не 

изискват финансови средства (напр. изработване на 

планове, стратегии, списъци и др.) и на средства от 

международните донори. Ресурсите на програма 

ФАР така и не успяха да „съживят” изпадналия в 

кома процес на образователна интеграция и да 

доведат до нещо съществено в него. Второ, 

стартирането на голям брой проекти, изпълнявани 

от разнообразни участници (НПО, училища, 

общини, читалища и т.н.) ще ангажира много нови 

хора с процеса, ще доведе до приток на свежи 

човешки ресурси. Това е изключително важно за 

образователната интеграция – по-важно дори от 

размера на финансовите ресурси. Години наред 

кръгът на ангажираните с дейности за интеграция 

на ромските деца бе изключително тесен: малък 

брой неправителствени организации и още по-

малък брой експерти от различни институции. Това 

доведе до пълна липса на новаторски идеи (те се 

изчерпаха още преди години и от тогава механично 

се повтарят при очевидната липса на перспектива 

да се превърнат в национална политика) и до твърде 

съмнително качество на процеса. В същото време е 

ясно, че за успешната реализация на един толкова 

сложен социален процес човешкият ресурс е от 

първостепенно значение.  

Но за съжаление е прибързано да се очаква, че двете 

схеми за безвъзмездна помощ ще гарантират процеса 

на образователна интеграция. Първо, единичният 

размер за проект е твърде нисък (100 000 лв.), за да 

се постигне пълен успех на образователната 

интеграция, в която и да е община. Това може да 

бъде оправдано с факта, че схемата е пилотна, както 

и с липсата на сериозни успехи при предишните 

проекти по програма ФАР, които бяха на висока 

стойност. Но каквито и да са причините, може да се 

очаква, че дори при успешна реализация, настоящите 

проекти само ще облекчат определени образователни 

проблеми без да ги разрешат. Второ, и двете схеми за 

безвъзмездна помощ нямаха свой ясно определен 

център от дейности, които ще подкрепят. Само привидно 

схемата “Създаване на благоприятна мултикултурна 

среда...” подкрепя проекти за десегрегация на т.нар. 

“ромски училища”: експертите от Министерство на 

образованието и науката направиха интересното 

тълкувание, че дори училище с 1 % български ученици и 

99 % ромски е  “интегрирано и етнически смесено”, 

което напълно обезсмисля идеята за десегрегация. Трето, 

и най-важно, понастоящем липсва активна политика на 

МОН за образователна интеграция на ромските деца, а 

усилията за образователна интеграция не са включени в 

основните усилия на Министерството за обновяване на 

българското образование. В същото време обявените две 

схеми настояват за проекти, които трябва да приложат в 

съответната община политиката на МОН. Т.е. работи се с 

презумцията, че тези проекти трябва да приложат на 

местно ниво една ясно определена национална политика. 

Така се отрича възможността реализираните проекти да 

предложат новаторски модели, които Министерството да 

приложи на национално ниво. От друга страна т.нар. 

“национална политика”, която трябва да се прилага в 

момента липсва, или е доста аморфна. Този порочен кръг 

не предвещава съществена промяна в процеса на 

образователната интеграция. 

Отделно от това стартирането на проектите и по двете 

схеми е съпътствано от някои проблеми. Така например 

обявяването на одобрените проекти се забави с месеци. 

Никой не се ангажира с отговор на въпроса на какво се 

дължеше това забавяне и как то ще бъде компенсирано.  

Далеч по-тревожещ е фактът, че одобрените проекти на 

помощни училища са неестествено много и не включват 

елемент на извеждане на нормалноразвитите деца от тях. 

Така например може да бъде посочено помощно 

училище, в което ще се реализират три одобрени 

проекта. Публична тайна е, че помощните училища 

изобилстват с нормално развити ромски деца. Техните 

родители ще имат още един стимул да пращат децата си 

в тези училища – чрез проектите, финансирани по 

посочените две схеми е много вероятно учебния процес в 

тях да стане по-атрактивен (или поне – по-обезпечен в 

материално отношение). Така се оказва реална 

опасността с европейски средства да се финансира 

порочната практика нормално развити деца да посещават 

помощно училище. 

Въпреки посочените резерви, стартирането на проектите, 

насочени към интеграция на ромските деца по 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е 

безспорно положителен факт и надежда: дава се нов 

шанс за продължаване и дори ускоряване на процеса на 

образователна интеграция на ромските деца. 

Продължава от с. 1 

СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ 



 

Page 5 ��	
�� 
 ��������
�� ������� � ������
���	
�� 
 ��������
�� ������� � ������
���	
�� 
 ��������
�� ������� � ������
���	
�� 
 ��������
�� ������� � ������
�    

На 24.01.2008 г. Филип Бус, Началник на Отдела за България, Хърватия, Унгария и Холандия към ГД “Заетост, 

социални въпроси и равни възможности” на Европейската комисия изпрати писмо до Център “Амалипе” относно 

участието на ромски НПО в Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 

(ОП РЧР).  Писмото бе свързано с протеста на 53 ромски организации до премиера Станишев относно 

политически натиск върху независимите ромски НПО, недопускането им до изготвянето на обновена версия на 

Рамковата програма за интеграция на ромите и недопускането на представители на независимите организации до 

Комитетите за наблюдение на някои оперативни програми. 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НАСЪРЧАВА 

АКТИВНОТО РОМСКО УЧАСТИЕ 
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ЗДРАВНА КАМПАНИЯ ...  ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА НАБЛЮДАТЕЛИ 

ОТ НПО ... 
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също така предложението на Деян Колев в случай, че 

организациите не могат да се обединят около един 

кандидат и двама кандидати получат равен брой 

гласове, и двамата да участват като наблюдатели на 

ротационен принцип. Вариантът, предвиден в проектът 

за процедурни правила предвиждаше в този случай 

Комитетът за наблюдение да избере кой от двамата 

кандидати да бъде включен, което според Деян Колев е 

намеса от страна на институциите в дейността на 

неправителствените организации. 

Не бяха приети две други предложения, отправени от 

председателя на Център “Амалипе”. Първото бе за 

включване на седма група организации – донори, 

финансиращи проекти в социалната сфера. 

Аргументите на Деян Колев бяха, че донорите са важен 

участник в процеса на социално включване и по-

добрата координация с тях е важна за успеха на 

Оперативната програма. Освен това ако не получат 

подходящ механизъм за участие, донорите биха 

оказали натиск върху неправителствените организации, 

които финансират, при избора на наблюдател. Според 

Кр. Попов – зам.-председател на КН – донорите не 

изразяват интересите на целевите групи и не могат да 

бъдат възприемани като част от неправителствените 

организации. Те ще получат други механизми за 

участие в дейността на КН, но съгласно Постановление 

на Министерски съвет 182/2006 г. наблюдателите 

трябва да бъдат от неправителствения сектор. Не бе 

прието и предложението да се предвиди създаване на 

под-комитети по всяка от шестте области, в които да 

участват всички селектирани организации и които да 

дават становище по въпросите, разглеждани на 

заседанията на КН. Кр. Попов посочи, че тази идея е 

добра и ще бъде реализирана, но чрез специално 

решение на КН, а не чрез Процедурните правила. Той 

посочи, че такива под-комитети едва ли е необходимо 

да бъдат сформирани по всяка от шестте области, но 

интеграцията на ромите е област, в която под-комитет е 

безспорно необходим. 

 

организациите, работещи в общността, ако тяхното 

участие не бъде регламентирано. 

От началото на 2008 г., Център Амалипе, съвместно 

със «Свят без граници» (Стара Загора) стартира 

кампания за по-голяма ефективност на здравните 

операции, насочени към ромската общност. 

Проведени бяха серия разговори с отговорните 

фактори за разработване на операцията в МТСП, 

Агенцията за социално подпомагане и Министерство 

на Здравеопазването. На 28.02.2008 г. Център 

Амалипе, «Свят без граници», Асоциация Интегро и 

Неформална регионална мрежа “ЛАРГО” изпратиха 

писмо до Зам.-министъра на труда и социалната 

политика Димитър Димитров с молба за съдействие 

НПО, работещи с малцинствата, да бъдат включени 

като задължителни партньори и/или подизпълнители 

в дейностите, насочени към уязвими етнически 

групи – роми и др. В отговора си министър 

Димитров гарантира отново спазването на широко 

прилаганите от Европейския съюз хоризонтални 

принципи на партньорство, гражданско участие и 

овластяване. 

В резултат схемата залага като приоритет 

съвместните дейности на държавните и 

неправителствени организации за разпространение 

на здравни знания със специализиран подход към 

лица от различни етнически общности. Тепърва 

предстои обаче разработването на конкретния 

проект на изпълнение на операциите, който трябва 

да гарантира партньорството на НПО, работещи със 

съответните уязвими групи. По време на второто 

редовно заседание на КН на ОП РЧР на 23 и 24 

април 2008 г. ангажираните институции отново 

поеха ангажимента НПО да бъдат активно включени. 
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Лица, които ще бъдат обучени

мъже; 

11327
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Разпределението на проекти в 

образователната интеграция
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”:  

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ – ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 

През 2007 г. Агенцията по заетостта (АЗ) е 

стартирала схемата “Квалификационни услуги и 

обучение за заети лица”, по която предстои да 

стартира втора фаза. В рамките на първата са 

набрани около 650 проектни предложения, от които 

са одобрени 194 на обща стойност 19 342 666 лв. 

Най-голям е броят на одобрени проекти на малките 

предприятия (76), следван от големите (67) и 

средните (51). Прави впечатление обаче разликата 

на обучаемите по полово признак, която е 

категорично в полза на мъжете (11 327 мъже и 9 253 

жени ще бъдат обучени в рамките на тази схема).  

През 2008 г. АЗ ще старира няколко нови 

схеми: продължението на стариралата вече схема за 

схеми: продължението на стариралата вече 

схема за обучение на заети лица; схема за 

подпомагане на заетостта в браншове с недостиг на 

работна ръка; повишаване заетостта на младежи чрез 

трайното им включване на пазара на труда (където 

акцент ще бъдат чуждоезиковото обучение и ИКТ); 

осигуряване на условия за активен трудов живот за 

хора над 50 годишна възраст и на продължително 

безработни лица; насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска 

дейност сред дълготрайно безработни лица. За 

осигуряване на по-голяма прозрачност АЗ предвижда 

участието и на външни оценители при оценката на 

подадените проекти. 

През 2007 г. МОН, което е междинно звено 

по две от приоритетните оси на ОП РЧР, обяви 4 

програми за кандидатстване на обща стойност 23 176 

586 лв. 157 проекта са подадени по схема 4.1 

“Създаване на благоприятна мултикултурна среда”, 

от които са одобрени 67, договорите по които обаче 

още не са сключени. Най-голям брой проекти са 

спечелени от НПО (27), следани от 21 училищни 

проекта, 15 проекта, подадени от Общини, 2 – от 

извънучебни педагогически учреждения и 2 други. 

Според предварително заложените в проектите 

цели около 17 000 ученици трябва да бъдат 

изведени от сегрегирана среда и интегрирани в 

масовите училища. По втората схема 4.2 “Да 

направим училището привлекателно за младите 

хора”, насочена към образователна интеграция 

активността на кандидатстващите е била много 

по-голяма – 689 с общо подадените проекти, от 

които 256 са одобрените – 83 проекта на НПО, 

149 – на училища, 18 – на общини и 6 други, 

които трябва да обхванат над 85 000 деца и 

ученици, обхванати в извънкласни и 

извънучилищни дейности.  

Въпреки категоричния успех на 

грантовите схеми обаче, през 2008 г. МОН 

предвижда значително по-малко ‘външно’ 

участие при разпределние на средствата за 

образователни мерки – само 3 от общо деветте 

схеми, които ще бъдат обявени ще бъдат 

грантови – останалите ще бъдат с директно 

преоставяне на финансови средства на 

предварително определени от Оперативната 

програма институции. Грантовите схеми през 

2008 г, които предстои да стартират съвсем 

скоро ще бъдат “Подкрепа за развитието на 

докторанти, постдокторанти, специализанти и 

млади учени”; “Разработване на училищни и 

студентски практики”, както и програмата за 

извънкласни дейности, но този път с двойно по-

голям бюджет (16 624 555 лв.). Програмата, 

насочена към десегрегация обаче най-вероятно 

няма да стартира до края на годината. 

Останалите схеми с директно предоставяне на 

средства ще бъдат насочени към ИКТ в 

образованието, квалификация и кариерно 

развитие, подпомагане на делегираните бюджети 

(чрез обучение на директори и счетоводители), 

���������� �� �. 8 
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ОП РЧР:ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ – 

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 
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изграждане на система за оценка качеството на 

образование и рейтингова система на висшите 

училища, образователни услуги за ученици, изоставащи 

от учебния материал и деца с изявени дарби, както и 

схема за студентски стипендии (като сумата по 

последната е около 40 млн.лв.) 

Досега АСП е стартирала реализирането на 

схема за две популярни форми на социални услуги в 

семейна среда – „Социален асистент” и „Домашен 

помощник” по основна област на интервенция 5.2, по 

която са одобрени 113 проекта от общо 174 подадени, 

като по предварителни данни ще бъдат обхванати 

около 5000 души от целевите групи – възрастни и деца 

с увреждания и самотни възрастни хора. Ще бъдат 

наети 982 социални асистенти и 1400 домашни 

помощници. Предстои стартирането на втория етап на 

операцията, която от 2009 г.ще бъде обявена като 

отворена схема. В кр. на май–нач. на юни предстои 

старирането и на още една грантова схема – «За по-

добро бъдеще на децата», която ще включва 

алтернативни услуги за деца и младежи, настанени в 

ДДЛРГ, алтернативни услуги за деца и младежи, 

настанени в Домове за деца с увреждания и подкрепа за 

социално включване на деца и младежи, напускащи 

специализирани институции. Общата стойност на 

схемата ще бъде 19 558 300, а бенефициенти са 

доставчиците на социални услуги. 

Предстои стартирането и на няколко дейности в област 

на интервенция 5.3. «Работоспособност чрез по-добро 

здраве» - здравни информационни кампании, 

национална кампания за ранна диагностика на 

онкологични заболявания, и подобряване на 

общественото здраве, утвърждаване здравословния 

начин и качество на живот чрез физическа активност – 

спорт. Схемите са предвидени единствено като 

директно предоставяне на средства, а бенефициенти са 

съответно МЗ по първите две схеми и ДАМС по 

последната. Една от целевите групи на първите две 

кампании са уязвими групи население (групи със 

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ” 
Велико Търново 5000, ул. „Христо Ботев” 2, п.к.113 

Тел/Фах: (062) 600 – 224, center_amalipe@yahoo.com, http://amalipe.com 

Това издание е част от поредица, посветена на начина, по който ромската интеграция в България е повлияна 

от Структурните фондове на Европейския съюз. 

Първото издание от тази поредица представяше застъпническата кампания, проведена от ромските 

организации в България през 2006 и 2007 г. за включване на ромските въпроси в дневния ред на Структурните 

фондове. То може да бъде намерено на www.amalipe.com 

В своето писмо г-н Бус подчертава, че:  

1. Въпросът за ромското включване е важна част от 

дейността на Европейската Комисия; 

2. Комисията подкрепя прозрачния, отворен и 

конструктивен диалог между гражданското общество и 

държавните институции, което е илюстрирано от 

принципа за партньорство, залегнал в изискванията на 

Европейския социален фонд. 

Г-н Бус оценява високо активната и ефективна роля на 

Център “Амалипе” и партниращите ромски организации, 

организирали кампания за включване на ромските 

въпроси при изработването на ОП РЧР през 2006 и 2007 

г. Той пояснява, че през ноември 2007 г. Комитета за 

наблюдение на ОП РЧР е създал работна група за 

изработване на критерии, по които да става избора на 

НПО като наблюдатели в Комитета за наблюдение. 

Подобна група е била създадена и към Комитета за 

наблюдение на Националната стратегическа референтна 

рамка.  

В тази връзка г-н Бус насърчава Център “Амалипе” и 

партниращите ромски организации: 

1. Да продължат активно да участват в прилагането на 

ОП РЧР и да подпомагат правителствените институции в 

тази насока; 

2. Да се свържат с Управляващия орган по ОП РЧР за да 

изработят прозрачни критерии за избор на ромски НПО в 

Комитета за наблюдение към ОП. 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НАСЪРЧАВА 

АКТИВНОТО РОМСКО УЧАСТИЕ 
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кампании са уязвими групи население (групи със 

специфичен риск за здравето, социално изключени 

групи и общности, хора с увреждания, уязвими 

етнически групи), поради това схемата залага като 

приоритет съвместните дейности на държавните и 

неправителствени организации за разпространение на 

здравни знания със специализиран подход към лица в 

неравностойно положение, лица с увреждания, лица от 

уязвими групи, лица от различни етнически общности 


