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Будапеща, 11 май 2016
Относно: Разрушаване на "незаконни постройки" в квартал „Кантона“ гр. Раднево
Уважаеми Господине / Госпожо,
Европейски Център за Правата на Ромите (ЕЦПР) е международна правна организация,
защитаваща обществените интереси, която съблюдава спазването на правата на човека на
ромската общост в Европа, както и осигурява правна защита в случаи на погазване правата на
човека. „СНЦ“ Асоциация Инициатива за Равни Възможности-неправителствена организация,
ръководена от роми, работеща в България по въпросите за равните права и борбата с
дискриминацията.

Обръщамe се към Вас, за да изразим дълбоката загриженост на горепосочените организации,
предизвикано от предложението за разрушаването на "незаконни постройки" в квартал
„Кантона“ гр. Раднево, в следствие на пътен инцидент, възникнал между роми и не-роми и
последвалите антиромски протести.
Според информация, събрана от различни източници, трима етнически българи са пострадали
след сблъсък с група роми след пътен инцидент на 3 май 2016 г. В последствие ромите са
били обвинени в опит за убийство. Инцидентът предизвика бурни антиромски демонстрации, в
които над 2000 души прибягнаха към расова злоупотреба и изискаха разрушаването на квартал
„Кантона“. Полицейски служители са били ранени в сблъсъците, докато са се опитвали да
1
задържат тълпата, правеща опити за атака в ромският квартал . Непосредствено след
случилото се кмета на гр. Раднево, е издал заповед № 677 / 05.04.2016 за приемане на
незабавни мерки за идентифициране и разрушаването на "незаконни постройки". Общината
също публикува петиция на официалния си сайт в подкрепа на разрушаването на "незаконни
постройки" в квартал Кантона. 2
В квартал „Кантона“ се намират домовете на около 1200 души, повечето, от които са роми,
живели там в продължение на последните 20 години. По-голямата част от жилищата са
неузаконени.
В контекста на повишено етническо напрежение в гр.Раднево, действията на Общинския съвет
са особено непрепоръчителни. Освен това е много малко вероятно, че те следват законовата
уредба. Внезапното решение за разрушаване на ромски жилища в квартал „Кантона“ създава
впечатлението, че общината толерира антиромските протести. Мобилизиране на подкрепа за
разрушаването ромските къщи чрез публикуване на петиция на своята интернет страница е
още едно доказателство, че това не е обичайно прилагане на законовите разпоредби при
строежи. Тези елементи подкопават всякакво оправдание, свързано с какъвто и да било
3
обществен интерес на решението . Освен това решението за събаряне на жилища, населявани
от роми отговаря на законовата дефиниция на тормоз. 4
Изселване, включително разрушаването на жилищата, не следва да се провежда без
необходимото предизвестие, като засегнатите лица са реално консултирани и са получили
дължимите гаранции при извършването на процедурата, както и им е предоставено
алтернативно настаняване или компенсация, като също така им се дава възможност за достъп
до подходящо настаняване. По-конкретно, всеки изправен пред изселване трябва да има
предварителен достъп до съд, способен да определи пропорционалността на приетата мярка 5.
Изселване, което оставя уязвими лица (включително и роми) без дом граничи с нечовешко или
унизително отношение 6. Европейският съд за правата на човека подчертава, че властите имат
конкретни задължения по отношение на жилищата в дългогодишни неформални ромски
общности 7. Ако такива минимални гаранции не са осигурени изслеването би било равнозначно
на принудително изгонване, практика, забранена от международни и регионални норми 8 за
правата на човека.
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See: http://www.novinite.com/articles/174329/Protesters+Clash+with+Police+Near+Roma+Areas+of+
Bulgaria's+Radnevo
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http://radnevo.acstre.com/currentNews-1091-.html
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Mутатис Mутандис, Бачковски и др. срещу Полша, решение на Европейския съд за правата на човека,
2007,§ 100
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В българският Закон за защита от дискриминация определя тормоз като "всяко нежелано поведение на
основата на признаците по чл.4, ал.1, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел
или резултат накърняване достойнството на лицето или създаване на враждебна, нечовешка, унизителна
или застрашителна среда, отношението или практика. "
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Винтерщаин срещу Франция, решение № 27013/07, 2013, § 148.
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Противоречи на член 3 от Европейската конвенция за правата на човека.
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Йорданова и др. срещу България, решение № 25446/06, 2012, § 121.
8
Коментар №7, свързан със принудително изселване- член 11 от Международното споразумение за
икономически, социални и културни права.

Обстоятелствата, при които се взема решение за разрушаване на жилища в кв. „Кантона“
сериозно поставят под въпрос спазването на тези норми. По-специално, решението за масово
разрушаване на жилища в никакъв случай не може да изпълни изискването за преценка на
пропорционалността на мярката въз основа на индивидуална ситуация. Освен това, масовото
разрушаване на ромски жилища е близко до обществено наказание, насочено към ромите,
което е едновременно осъдително и очевидно незаконно 9.
Случващото се в гр. Раднево е особено тревожно, имайки предвид ширещите се антиромски
настроения в цяла България, както подчерта Европейската комисия за борба с расизма и
нетолерантността в своя доклад от 2014 г. за България 10. Властите трябва да се фокусират
върху осигуряването на физическата безопасност / безопасното завръщане на ромската
общност в кв. „Кантона“ и предприемането на мерки за намаляването на напрежението, вместо
допълнително да подхранват антиромските настроения с действията си.
Като се има предвид сериозността на ситуацията описана по-горе, ЕЦПР и „СНЦ“ Инициатива
за Равни Възможности желаят да получат следната информация в писмен вид по силата на
Закона за достъп до обществена информация:
•
•
•
•

Какво мотивира общината да предприеме незабавни мерки за събаряне на неузаконени
жилища?
Каква е целта на петицията в подкрепа на разрушаването на неузаконените жилища в
кв. „Кантона“? Каква е ролята и оношението на общината към тази петиция?
Какви мерки са взети, за да се гарантира, че всяко предложение за събаряне на
жилищата е недискриминационно, взема предвид положението на засегнатите
семейства и няма да доведе до нечовешко и унизително отношение?
Какви мерки са предприети или са планирани за намаляване на етническото
напрежение в гр. Раднево, както и за гарантиране на безопасността / безопасното
завръщане на ромската общност в квартал „Кантона“?

С уважение,
СНЦ“ Асоциация Инициатива за Равни Възможности
Даниела Михайлова
Председател

Европейски Център за Правата на Ромите
Джордже Йованович
Президент
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Член 35 от Българския наказателен кодекс ясно заявява, че „ наказателната отговорност е лична“.
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https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Bulgaria/BGR-CbC-V-2014-036-ENG.pdf

