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ГРУПИ ФАКТОРИ 

 
ТЕНДЕНЦИИ 

 
ПРИЧИНИ 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
ОЦЕНКА 

     

ПОЛИТИЧЕСКИ 
(POLITICAL) 
 
 
 

 Европейски и национални 
политики за приобщаване 
 

 Общи стратегии за подкрепа 
 

 Специални стратегии 

 

 Ефективно членство в Европейски съюз 
 

 Добри европейски практики на 
управление на интеграционните 
политики 

 

 Достъп до предоставени от европейските фондове 
ресурси за социална кохезия на ромските общности 
 

 Достъп до социално ноу-хау при провеждане на 
интеграционни политики 

 
Положителна 

ИКОНОМИЧЕСКИ 
(ECONOMIC) 
 
 
 

 Ниска икономическа активност в 
страната 
 

 Възможност за реализация на 
пазара на труда в ЕС 

 Ниски нива на образование, 
ограничаващи ефективността на 
провеждани политики за обучение и 
квалификация с цел реализация на 
пазара на труда 

 

 Ограничен достъп до качествен труд и възнаграждение 
на националния трудов пазар 

 Повишаване на доходите и благосъстоянието на 
реализирали се на пазара на труда в ЕС членове на 
общността 

 
Неутрална 

СОЦИАЛНИ  
(SOCIAL) 
 
 
 

 Непреодоляна бедност 
 

 Непреодоляно неравенство 
 

 Социално изключване 

 Ограничен достъп до качествена заетост, 
заради ограниченията на липсващото 
образование и професионална 
квалификация 
 

 Ниски доходи от труд 

 

 Бедността е както резултат, така и фактор за 
антиромските нагласи, изключването в образованието, 
заетостта, здравеопазването и жилищното настаняване 

 
Отрицателна 

ТЕХНОЛОГИЧНИ 
(TECHNOLOGICAL) 
 
 
 

 

 Навлизане и достъп до ИКТ 
 

 Увеличаване на относителния дял 
на потребителите на интернет и 
активност в социалните мрежи 

 Развитие на технологиите 
 

 Политики на доставчиците на ИКТ услуги 
на насърчаван достъп на потребителите 
до социалните мрежи 

 

 Подобрена комуникация както вътре в ромската 
общност, така и навън – в местните общности 

 Възможност за изява на информирано мнение по 
важни за общността въпроси 

 
Положителна 

ЗАКОНОВИ 
(LEGAL) 
 
 
 

 Закони за закрила 
 

 Закони за защита от 
дискриминация 

 

 Реципиране на европейски правни 
норми в сферата на правата на децата, 
жените и етническите малцинства 

 Наличие на ефективни легални инструменти за закрила 
на децата 

 Наличие на ефективни легални инструменти за защита 
правата на личността 

 Наличие на ефективни легални инструменти за защита 
правата на жените 

 
Положителна 

РАВНОПОСТАВЕНОСТ 
(EQUALITY) 
 
 
 

 

 Закони за защита от 
дискриминация пи органи по 
прилагането им 
 

 Политика за десегрегация 

 

 Развитие на нормативната уредба 
 

 Развитие на практиките на 
институционална закрила 

 

 Позитивни промени в средата на местните общности 
 

 Възможности за приобщаване и участие на ромите при 
гарантирано равенство 

 
Положителна 

 

PESTLE - анализ на външната среда на подкрепа за равенство, приобщаване и участие на ромите в Област Пазарджик 


