
Методологията на РОМАКТ се състои от 4 стъпки, изпълнявани за период от 18-
22 месеца, подробно описани в Наръчника на РОМАКТ (наличен в Секцията за
ресурси на сайта на РОМАКТ: http://coe-romact.org/

129 Общини по Програма РОМАКТ(октомври 2013 – март 2020 г).

Преглед март 2020 г.

РОМАКТ
инфографики

Общият брой е съставен от настоящи, приключили и изключени общини
24 общини се присъединиха към ROMACT през март 2020 г

БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯв

Стъпка 1- Да
Станем

Ангажирани

Стъпка 2- Съгласие
за Нуждите и
Планирането

Стъпка 3 - Превръщане на
Списъка с Приоритети на
общността в конкретни
мерки и приоритети

Стъпка 4 - Финансиране,
Изпълнение и Мониторинг

на процеса

116 /129

Общини подписали
писмо за
споразумение по
изпълнение на
ПРОГРАМА
РОМАКТ

103 /129

Общини, назначили
Координатор за
Програма РОМАКТ

67 /129

Общини, създали
Общински
Съвместни Работни
Групи за Социално
включване на роми в
неравностойно
положение

100 /129

Създадени Местни
Активни Групи

86 /129

Имат Съвместни
Планове за Действие,
подготвени от
Общността в
сътрудничество с
Местните Власти

67 /129

Съвместни Планове
за Действие, приети
от местните
Общински Съвети

27 /129

Съвместни Планове
за Действие
включени в
Общинските Планове
за Местно Развитие

105 /129

Оценки на
Капацитета на
общината

98 /129

Общини, в които са
направени Оценки
на Нуждите на
Общността

94 /129

Общини, в които
приоритетите на
общността са
включени в
изготвянето на
Съвместни Планове
за Действие

96 /129

общини, където
Местните Власти и
Ромските общности са
включени в дейности
за развитие на
капацитета по
Програма РОМАКТ

105 /129

Общини, подкрепени
от експерти на
РОМАКТ при търсене
на финансиране

58 /129

Общини, в които са
изготвени проектни
предложения за
финансиране

70 /129

Общини са
изпълнили проекти,
в резултат от
работата и
подкрепата по
ПРОГРАМА
РОМАКТ

Освен в Румъния и България, ПРОГРАМА РОМАКТ бе изпълнявана в
Чешката република, Унгария, Италия и Словакия от 2013 до 2017г.

*

*



РОМАКТ в Румъния

РОМАКТ в България



BULGARIAРОМАКТ
в България

46
Общини* 30

16

Общини

Общини

Програма РОМАКТ 
приключена 25,000 €

инвестирани от РОМАКТ
община / година

15,303,031 €
Набрани средства от

45 проекта 

РОМАКТ в Сунгурларе

Финансирани по ОПРЧР/OPHRD
Транснационално Сътрудничество

Възможности за ранно детско
развитие на Ромските деца

98,273 €
150 деца на възраст 0-6
години от уязвими семейства

Бенефициенти

67
Предложения за
финансиране, 
подадени с
подкрепата на
експертите и
фасилитаторите
на РОМАКТ

ПРИМЕРИ акумулирани от проекти, които
понастоящем се оценяват

626,600 €

* изключените общини не са
в тази бройка

Проекти подкрепени от РОМАКТ

РОМАКТ в Исперих

Интегриран проект за подобряване
достъпа до образование, заетост,
социални и здравни услуги за уязвими
групи.455,047 €

Финансирани по интегрирана
процедура на ОПРЧР -
ОПНОИР Бенефициенти

880 лица от уязвими групи (ниско
образовани, безработни, никога не
посещавали училище, деца и ученици
от ромски произход)

Разпределение по области

Образование (23.44%) Заетост (3.13%)

Социално включване (64.06%)

Инфраструктура (4.69%)

Жилищни условия (3.13%)

Здравеопазване (1.56%)

Източници на финансиране

Национални Фондове (10%) ЕФРР/ERDF (8.33%)

ЕСФ/ESF (73.33%) REF (1.67%) EACEA (6.67%)

Работа за ранно детско
развитие в ромската
общност в партньорство с
Центъра за Експертиза по
Социално Благосъстояние в
Югозитнчна Финландия.

Програма РОМАКТ в процес на
изпълнение

РОМАКТ в Исперих

Финансирана по Стратегия
за местно развитие на
Исперих по CLLD на
Програмата за развитие на
селските райони, ОПРЧР

Овластяване на жени от
уязвими общности 

102,463 €
100 жени от 4 ромски
населени места 

Бенефициенти

ПРИМЕРИ

РОМАКТ в Криводол

Криводол и Борован -
партньори, които се
грижат за по-добър живот 

Подобряване на качеството на
живот и създаване на възможности
за социално включване на хора с
увреждания и възрастни чрез
осигуряване на редица услуги в
домашна среда 

88,821 €
Финансира се по ОПРЧР 

Бенефициенти
63 души с увреждания и самотни
възрастни хора 

Принос към социално -
икономическата
интеграция на жени от
уязвими общности чрез
прилагане на модела
Майчин Център в 4
населени места в
Исперих



БЪЛГАРИЯ

РОМАКТ
в България

188
различни интервенции,
мерки и дейниости,
финансирани основно
през местни, регионални
и национални бюджети

Примери за изпълнени дейности от Съвместните Планове за
Действие /Актуализираните Общински Планове за Интегриране
на Ромите

Разпределение по област

Образование Заетост Инфраструктура Жилищни условия
Здравеопазване Други
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Разпределение по Източници на Финансиране

Местен Бюджет Регионален Бюджет Национален Бюджет
Фондове от ЕС Фондове от ООН Други (EEA, BG-CH funds)
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РОМАКТ
в България 309

обучителни и
коучинг сесии

Дряново

Local authorities training on
strategic planning and access to

EU funds

Обучения на целевите групи

Местни власти(МВ) (36.43%)

Местни Активни Групи (МАГ) (46.51%) МВ & МАГ (15.5%)

Други (1.55%)

2910
участници
в обучителни и
коучинг сесии

БрациговоОбучение на Съвместна
Работна Група по

мониторинг и оценка на
Съвместния План за

Действие по включване
на ромите

Луковит

Сунгурларе
Обучение на Местните
Власти по планиране на
качествени проекти за
социално включване

Примери за дейности за изграждане на капацитет

“В началото имахме документ по
проблемите, с които ромите се
сблъскват, сега вече имаме план“.

Общински съветник, Брацигово

Дряново

Местните власти обучават
за възможности относно

финансиране на
дейностите, планирани в

съвместния план за
действие 

Local authorities training on
strategic planning and access to

EU funds

Септември

Обучение на местните
власти за дейности по

планиране и интегриране
на нуждите на общността в

Стратегията за местно
развитие 

Каолиново

Обучение на Местните
Активни Групи по
комуникация като
инструмент за

застъпничество с
местните властиЧервен бряг

Коучинг на МАГ за
устойчиво гражданско

участие Сунгурларе

Обучение на местните
власти по планиране

на качествени
проекти за социално

включване 

По-добро разбиране на нуждите
на всяко дете и ситуацията на
всяко семейство, партньорство с
родители и други отговорни
страни. ''Благодарение на
обучението на РОМАКТ, разбрах,
че това е основата за успешното
включване''.

Общински служители, Борован 



РОМАКТ
в Румъния

РУМЪНИЯ

80
Общини

52

28

Общини

Общини 25,000 €

119,629,677€

Осносната цел на проекта FRUMOSS
(Развитие на Човешките Ресурски,
Медиация, Ориентация и Социални
Услуги) e намаляване на риска от
бедност и социално изключване чрез
предприемането на интегрирани мерки,
насочени към достъпа до образование,
здравеопазване, заетост и жилище.
Основните дейности са концентрирани
върху образование и заетост, които
представляват едни от най-големите
проблеми на уязвимите Роми от Таргу
Фрумос

Финансоран по ЕСФ, Оперативна Програма Човешки
Ресурси (POCU), Приоритетна ос 4.1 – Социално включване
и борба с бедността сред маргинализирани Ромски
общности.

"Стратегически действия за намаляване на броя на
хората в риск от бедност и социално изключване"

4,666,666 €

Проектът ще допринесе за достъпа
до следучилищни занимания и
предлага консултативни услуги,
професионално обучение и
подкрепа за стартиране на бизнес
за 560 човека.

Очаквани резултати

инвестирани от РОМАКТ/
община / година

РОМАКТ в Таргу Фрумос

ПРИМЕР

83
Предложения за
финансиране,
подготвени и
подадени с
подкрепата на
експерти и
фасилитатори по
ПРОГРАМА
РОМАКТ.

Подадени
проектни
предложения

ЕСФ

ЕА
Ц
ЕА

Други

12,202,676€
акумулирани от проекти,
които понастоящем се

оценяват

*изключените общини не
са броени

Програма РОМАКТ приключена

Проекти Подкрепени по РОМАКТ

Н
А
Р

Програма РОМАКТ в процес на
изпълнение

ЕРДФ

набрани средства от 52 проекта

ще бъдат изградени до края на 2021 г. с подкрепата
на румънското Министерство на Регионалното
Развитие

Финансира се по Регионална
оперативна програма „Приоритет 13.1“

„Изграждане на социални блокове“ 

5,017,405 €

РОМАКТ в Йернут

ПРИМЕР

2,488,462 €
Финансирана по румънската
програма за изграждане на
социални къщи съгласно
законова рамка 114/1996

3 социални блока с 36 апартамента 

„Подобряване на качеството на
живот на населението на
Йернут“

Интегрираният проект включва изграждането на 2
социални жилищни блока, канализацията и
асфалтирането на път и създаването на
многофункционален център, който ще включва
грижи за след училище и трябва да бъде завършен
до декември 2022 година.



РОМАКТ
в Румъния

8,580,000€
Финансирани фо
ЕФРР/ ERDF, 
Регионална
Оперативна Програма

Хора в неравностойно положение от две градски
Маргинализирани Зони (ZUM) ще бъдат
подкрепени с твърди и меки мерки.

4,120 граждани в
неравностойно положение

Обновяване и разширяване на Гимназията по
Технология

55,362 €

Финансиран по
Националната Програма за
Местно Развитие

Бенефициенти
Проектът оказа полза на 300 ученици

 Slobozia Bradului

2,058,307€

Бенефициенти

Слобозия  Брадулуй

Финансирани чрез
ЕФРР/ EFDR  
Регионална

Оперативна Програм,
Ос 13. 1

210,023 €
Равен Шанс за Образование

Бенефициенти
300 деца в поправители образователни програми,
50 учители, 150 родители, записани в програми
за втори шанс, 1500 информирани родители

относно важността на образованието.

Подобрение на
качеството на

живот

Финансиран по ЕФРР/  EFDR, 
Регионална Оперативна
Програма, Ос 13.1

5,017,405€

Бенефициенти
8,705 граждани (цялата популация)

Строителство на 2
социални блока с
апартаменти и
мултифункционален център,
положена канализация и
асфалт.

Стратегия за местно развитие на община Фочани

8,580,000€
Финансира се по Регионална
оперативна програма 

Бенефициенти
Населението в неравностойно

положение от 2 градски
маргинализирани района (ZUM) ще се
възползва от пакет от твърди и меки

мерки

Назначаване на училищен медиатор

5,000 €
Финансира се от общината за
12 месеца 

Бенефициенти
250 човека

Фочани

РЕХИН

Рехабилитация на бивше училище в детска
градина

784,900€

Финансира се по
Регионална оперативна
програма „Приоритет 10“ 

Бенефициенти
Проектът ще бъде от полза за 40 деца и трябва

да бъде финализиран до декември 2021 г.

Карей

Следучилищна занималня за ромски деца

50,000€
Финансира се от
общината за 12 месеца 

Бенефициенти

135 ромски деца 

ПРИМЕРИ

Сармасу



РОМАКТ
в Румъния

74
Инфраструктура

изпълнени проекти

(пътища, мостове, канализационни и
електрически мрежи, конструкции)

32
града инвестирали от местния
бюджет

36 Малка Инфраструктура
изпълнени проекти

(обновяване на системи за
водоснабдяване и канализация, чистене
елементи за принудително намаляване
на скоростта, организиране на
сметоизвозване)

19
града инвестирали от местния бюджет

79
Образование

(Училища “Втори шанс“, Следучилищни
Програми, кампании за предотвратяване
на отпадането от училище, строителство
на детски градини.)

34

Здравеопазване
целеви дейности

(информативни/ кампании през ваканцията,
подкрепа при регистриране за здравно
осигуряване/ личен лекар и т.н.)

21

38

Примери от дейностите, изпълнени спрямо
Съвместни Планове/ Стратегии за Действие

Социални Жилища
проекти (строителство или обновяване)

10
града инвестирали от местния
бюджет

16
1123

9

Случаи на придобиване и
регисрация разрешени от
местната администрация

Лични Документи

града инвестирали от местния
бюджет

20

медиатори и Ромски експерти
назначени от местните власти

Медиация

общини

48
Култура

целеви дейности
(междукултурни събития, Чествания за 8
Април 16 Май, 2 Август и т.н.) 

23
града инвестирали от местния бюджет

46

362
Различни интервенции,
мерки и действия,
финансирани главно чрез
местни, регионални и
национални бюджети

изпълнени проекти

града инвестирали от местния
бюджет

града инвестирали от местния
бюджет



РОМАКТ
в Румъния

Разпределени по области

Жилищни условия (10.53%) Заетост (3.86%) Образование (25.96%)

Инфраструктура (40.35%) Здравеопазване (13.68%)

други (медиация, култура, лични документи и т.н.) (5.61%)

Източници на финансиране

Местни Фондове (67.77%) Национални Фондове (14.29%)

Фондове на ЕС (9.52%) Фондове на ООН (0.73%)

Други (Частни компании, НПО, групово финансиране/crowdfunding (7.69%)

Изпълнени Дейности по Съвместните Планове за Действие/ Стратегии 



РОМАКТ 
в Румъния 284

Обучителни и коучинг
сесии

Обучение на целевите групи

Местни Власти (МВ) (54.73%)

Местни Aктивни Групи (MAГ) (26.35%)

МВ & МАГ (14.86%) Други (4.05%)

Примери от дейности за изграждане на
капацитет

Сармасу

Обучение на местните
власти за защите на
изоставени деца

Ковасна

Обучение за управление
на партньорство Мизил

Съвместно обучение
на местните власти и

МАГ относно
Европейски

Икономическо
пространство и

Норвежки фондове
2014-2021

Обучение на МАГ за
мобилизиране на

обшността 

Клуж

12

Драгасани

Обучение на местните
власти относно достъпа до
структурни и кохезионни

фондове 

"Курс за обучение,
разбираем за всички

нас, източник на
много полезни
елементи за

реализирането на
бъдещи проекти!" 

общини

Пойана Брасов

Обучение за сертифицирано
управление на проекти 

общини 

''Общински държавен служител
след обучение по управление
на проекти "

10

2563
участници в обучителни

и коучинг сесии 



Докладите и Наръчниците на РОМАКТ са
споделени и дискутирани с местни,
национални власти и заинтересовани страни
на европейско ниво, включително с кметове,
Сдружение на Общините, министерства и
представители на Европейската Комисия.

РОМАКТ
Подкрепа към националните власти,
основана на доказателства

Ръководство по Критериите
за Разпределение на Социални Жилища

Наръчникът подкрепя румънските
местни власти да разберат по-
добре методологията за
разпределение на социални
жилища и подпомага превенцията
от дискриминиращи политики в
достъпа до жилища.

Комбинира правни и социални мерки. Съдържа примери от
потенциални рестриктивни мерки, както и адекватни
критерии, които са достъпни и се използват в някои общини.

Ръководството се
основава на
непрекъснатите Оценки
на Нуждите в общините,
работещи по РОМАКТ

Прочети Наръчника

http://coe-
romact.org/resources

Анализ на Общински Планове за
Развитие и Интегрирани Планове
за Градско Възстановяване и

Развитие на общините, участващи
в РОМАКТ

Изпълнението на Програма
РОМАКТ цели съвместно
планиране с участието на местни
общности, преглед и обновяване
на стратегии и планове за
социално включване на роми,
както и интегрирането им в
общите планове за развитие и
стратегии на общините.

Проучването, изготвено и проведено от експерти на
РОМАКТ, откри предизвикателства в България,
свързани със съвместното планиране. То допринася за
работата по включване на проблемите, свързани с
приобщаването на уязвимите и маргинализирани
общности, включително и ромите, в стратегиите и
плановете на общините в България.

Доклад за Състоянието на Структурите
за Социална Икономика в общините на
РОМАКТ в Румъния.

Проект Градска Програма за Местно
Развитие, Ръководена от Общността в
Румъния. Доклад за предизвикателствата
пред Местните Власти в девет общини на
РОМАКТ, изпълняващи Проектите от
2014-2020 и Препоръки за Програмния
период 2021-2027

Други Доклади на РОМАКТ


