
 
Преглед

Стъпка 1-
Поемане на
Ангажименти

Стъпка 2- Постигане
на Съгласие за
Нуждите и
Планирането

Стъпка 3 - Превръщане на
 Приоритетите на общността

в конкретни мерки и
дейности

Стъпка 4 - Финансиране,
Изпълнение и Мониторинг

на процеса

Методологията на РОМАКТ се състои от 4 стъпки, изпълнявани за период от 18-22 месеца,
подробно описани в Наръчника на РОМАКТ

143/143

Общини,
подписали 
Споразумение
за изпълнение на
ПРОГРАМА
РОМАКТ

138 /143

Общини,
назначили
Координатор на
Програма РОМАКТ
 

93 /143

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

138 /143

Създадени
Местни Активни
Групи

117 /143

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

87 /143

Съвместни
Планове за
Действие, приети
от Общинските
Съвети

39 /143

Съвместни
Планове за
Действие
включени в
Общинските
Планове за
Местно Развитие

143 /143

Проведени
Оценки на
Капацитета на
Община

143 /143

Общини, в които
са проведени
Оценка на
Нуждите на
Общността

125 /143

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

143 /143

Общини, чийто
Местните Власти и
Ромски общности са
включени в дейности
за развитие на
капацитета по
Програма РОМАКТ

143/143
Общини,
подкрепени от
експерти на
РОМАКТ при
търсене на
финансиране

95 /143

Общини, в които
са изготвени
проектни
предложения за
финансиране

110 /143

Общини са
изпълнили
проекти, в
резултат от
работата и
подкрепата по
ПРОГРАМА
РОМАКТ
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148 Общини по Програма РОМАКТ (Октомври 2013 - Юли 2022)

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

*

* Общите цифри включват общини, в които процесът се изпълнява, общини с
финализиран процес и (5) изключени от програмата общини.

  



РОМАКТ в България и
Румъния

Преглед юли 2022

     През 2022 г., по искане на общините, започна процес по възобновяване на прилагането на програма
Ромакт в Общини с приключил цикъл, за да укрепи капацитета и да подкрепи някои от структурите,
създадени преди това в програмата
  



БЪЛГАРИЯРОМАКТ
в България

58
Общини

44
11

Общини

Общини

Процесът е финализиран

25,000€
инвестирани от

РОМАКТ община /
година

Набрани средства от 67
проекта 

СУНГУРЛАРЕ

Финансиран по ОПРЧР
Транснационално сътрудничество

Възможности за ранно детско
развитие на ромските деца

98,273€

150 уязвими
семейства с деца 0-

6 години

Бенефициенти
115
Предложения за
финансиране, 
подадени с

подкрепата на
експертите и

фасилитаторите
на РОМАКТ

ПРИМЕРИ

Преглед юли 2022

акумулирани от проекти,
които понастоящем се

оценяваТ

 
Проекти подкрепени от РОМАКТ 

 
 

Исперих

Социално-икономическа
интеграция на маргинализирани
общности

Подобряване на достъпа до
заетост, социални и здравни
услуги за социално изключени
хора, живеещи в трудни
социално-икономически
условия.102,563€

Финансиран по
Стратегия за местно
развитие на Исперих
по ВОМР на Програма
за развитие на
селските райони и
ОПРЧР

Бенефициенти

80 души със заболявания и
възрастни хора в риск от
бедност и социално изключване

Разпределение по области

Образование (36.45%) Заетост (1.87%)

Социално влючване (46.73%)

Инфраструктура (2.8%)

Жилищни условия (1.87%)

Здравеопазване/COVID19 (10.28%)

Източници на финансиране

Национални фондове (14.15%) ЕФРР (4.72%)

ЕСФ (45.28%) Други (7.55%) EACEA (7.55%)

EEA-NG (16.04%) ЕЗФРСР/ EAFRD (4.72%)

Справяне с функционалната
неграмотност сред ромските деца
чрез възможности за ранно
детско развитие – в партньорство
с Център за експертиза по
социално благосъстояние в
Югоизточна Финландия

Процесът продължава
  

3 Общини
Възобновен процес 

  16,792,026€

3,769,739€



БЪЛГАРИЯРОМАКТ
в България

Преглед юли 2022

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

Разпределение по източници на
финансиране

Местен бюджет Регионален бюджет
Национален бюджет Фондове на ЕС
Фондове на ООН Други (EEA, BG-CH funds)

Разпределение по области

Образование Заетост Инфраструктура
Жилищни условия Здравеопазване Медиация
Други

220
различни интервенции,
мерки и дейниости,

финансирани основно
през местни,
регионални и

национални бюджети



РОМАКТ
в България

Преглед юли 2022
376

обучителни и
коучинг сесии

Луковит

Коучинг на МАГ за
участие в процеса на

консултации по местния
бюджет

 

Local authorities training on
strategic planning and access to

EU funds

Обучение на целеви групи

Местни власти (МВ) (26.89%)

Местни активни групи (МАГ) (49.53%) МВ и МАГ (16.04%)

Други (7.55%)

3320
участници в обучителни и

коучинг сесии за
изграждане на капацитет

Ракитово
Обучение на МАГ за

организиране и провеждане
на проучване на

общностните нужди 

Върбица

Обучение на местните
власти за управление на

партньорство за
планиране и прилагане на
общински политики за
социално включване

Криводол
Обучение на местните

власти относно мониторинг
на Съвместния План за

Действие
Сливен

Обучение на местните
власти за  планиране и
управление на проекти

Примери за дейности за изграждане на
капацитет

„По-добро разбиране на нуждите на
всяко дете и положението на всяко

семейство, партньорство с родители и
други отговорни страни.

Благодарение на обучението
по ROMACT разбрах, че това е

основата за успешно включване. “
Общински служител, Борован



РОМАКТ
в Румъния

Румъния

95
Общини

25,000€

126,679,491€

Преглед юли 2022

инвестирани от ROMACT
в община/ година

110
проектни
предложения за
финансиране,
подготвени и
подадени с помощта
на  фасилитатори и
експерти на ROMACT

подадени
проекти

ESF

EACEA

O
ther

5,482,843€
стойност на проекти, които в

момента се оценяват

58 Общини
Процесът е финализиран

Проекти, подкрепени от ROMACT

NAR

19 Общини
Процесът продължава

ERDF

генерирани чрез 60 проекта

ще бъдат построени до края на 2022 г.
с финансиране от Министерството на
регионалното развитие на Румъния

Финансиран по Регионална оперативна програма, 
„Приоритетна ос 13.1“

„Изграждане на социални жилища“

5,017,405 €

Иернут

Примери

2,488,462€
Финансиран по Румънската
програма за изграждане на
социални домове в рамките
на 114/1996/Закон

3 социални блока с 36 апартаменти  

“Подобряване на
качеството на живот
на населението на
Иернут"

Интегрираният проект включва изграждане
на 2 социални блока, канализация и
асфалтиране на път и създаване на
многофункционален център, който ще
включва център за следучилищни грижи.
Строителството трябва да бъде завършено
до декември 2022 г.

EEA- NG

8 Общини
Възобновен процес

https://upwikibg.top/wiki/Iernut


ROMACT в
Румъния  
ПРИМЕРИ

Вулкан

Интегрирана образователна програма за намаляване на
отпадането от училище:

мерки за превенция за 800 деца
образователни инструменти за втори шанс за 200
преждевременно напуснали училище
изграждане на капацитет на 260 образователни
професионалисти

2,022,539€ Финансиран по ОП „Човешки
капитал“, приоритетна ос 6

Boldesti Scaeni

Развитие на инфраструктурата в маргинализирани райони:
 . изработване на техническа документация за получаване на

одобрения за изграждане на само-стягаща се настилка
 . изграждане на покрит бетонен улей (1600 м) за отводняване

на дъждовна вода в маргинализираната зона на улица Poienilor
и на Calea Unirii

7,110€
Грантове от ЕИП и Норвегия, „Местно развитие,
намаляване на бедността и засилено включване
на ромите“

Sighisoara

Интегрирани мерки за социално включване на хора в риск от
бедност в маргинализирани общности, в които има население,
принадлежащо към ромското малцинство:

 . подкрепа за достъп до здравни грижи на 600 лица и правна
помощ

 . подкрепа за развитие на професионалните умения на 301 лица
 . подпомагане на достъпа до качествено образование за 132 деца в

предучилищна и училищна възраст

2,839,598€ Финансиран по ОП Човешки
капитал, Приоритетна ос 4.1 .

Преглед юли 2022



395
различни интервенции,

мерки и дейности,
финансирани основно от
местни, регионални и
национални бюджети

110
инфраструктура 

изпълнени проекти

(построени пътища, мостове,
канализация и електрическа
мрежа)

44
общини

36 изпълнени проекти

(ремонт на водопроводни и
канализационни системи,
почистване, легнали полицаи,
устройства за събиране на
отпадъци)

19
 общини инвестираха местен

бюджет

88
Образование

(Училища втори шанс, Програми
за училище след училище,
кампании срещу отпадане,
изграждане на детски градини)

37

Здравеопазване
изпълнени дейности

(информационни/
ваксинационни кампании,
подкрепа при регистрация
за здравно осигуряване/
семеен личен лекар и др.)

28

50

Жилищна
политика 

Проекти (изграждане или
рехабилитация, подкрепа за
достъп)

1720
1123

9
одигурени от

Лични документи

22

медиатори и роми-
експерти наети от 

Медиация

общини

26
Култура
Изпълнени дейности

(8 Април, 16 Май, 2 Август,
интеркултурни събития) 

24
54

Примери за изпълнени дейности от Съвместните Планове
за Действие/Стратегиите 

  
 

Изпълнени проекти

Малка
инфраструктура

 общини инвестираха
местен бюджет

 общини инвестираха местен
бюджет

 общини инвестираха местен
бюджет

 общини

 общини инвестираха
местен бюджетt

Преглед юли 2022

ROMACT в
Румъния  



 
Примери за изпълнени дейности от съвместните планове за
действие/стратегии 

  
 Разпределение по области

Жилищна политика (8.06%) Заетост (4.57%)

Образование (23.66%) Инфраструктура (35.75%)

Здравеопазване (13.44%) Други ( култура, лични карти,др.) (8.87%)

Хуманитарна подкрепа (5.65%)

Източници за финансиране

Местен бюджет (67.71%) Национално финансиране (13.28%)

Европейско финансиране (10.68%) Фондове на ООН (0.52%)

Други (частни компании, НПО, кампании за фондонабиране) (7.81…

Преглед юли 2022ROMACT в
Румъния  



451
обучителни и
коучинг сесии

Sarmasu
Обучение на местните

власти относно защитата
на деца, оставени от
родите-мигранти

Bolintin Vale
Съвместно обучение за

местните власти и МАГ за
разработване на местна

стратегия

Focsani
Обучение на местните

власти относно
предизвикателствата
при използването на
платформата MySMIS

Целеви групи на обученията

Местни власти (МВ) (57.23%)

Местни Активни Групи (МАГ) (24.53%)

МВ & МАГ (13.84%) Други (4.4%)

3685
участници в обучителни и

коучинг сесии

Обучение на МАГ в
Общностно развитие

Dolhasca

Draganesti Olt
Експерт по достъп до

структурни и кохезионни
фондове

 Сертифицирано обучение

Примери за дейности за изграждане на
капацитет

" Предоставена
възможност в подходящ
момент. Благодаря ви за

възможността да
присъствам на този

обучителен курс – чаках
го 10 години!"

 
 
 
 

Predeal
Сертифицирано обучение по

обществени поръчки
6 общини

представени

Общински служител след
сертифицирано експертно
обучение по еврофондове

Преглед юли 2022ROMACT в
Румъния  



ROMACT
Схема за малки грантове
От 2020 г. схемата подкрепя посрещането на непосредствени приоритети на
ромските общности, с полза за  100,000 души

Предоставяне на информационни и хигиенни
комплекти за подпомагане на контролирането
на пандемията от COVID-19

Осигуряване на храна и основна материална
помощ за подпомагане на преодоляването на
въздействието на COVID-19

Подкрепа за образователни дейности за борба с отпадането от
училище

Подобряване на улично обзавеждане

Основа за по-
нататъшно
развитие

Профилактика на здравето

124

на обща стойност 

514,933€ 
17 гранта бяха осигурени чрез финансови ресурси на Екипа за ромите и
пътуващите на Съвета на Европа, използвайки експертния опит на
ROMACT и подкрепата на теренните екипи

максимум по 
5,000€ всеки

грантове за общини, МАГ
или училища

*разпределение по област

Здравеопазване (32.42%)

Помощ (18.13%) Образование (19.78%)

Инфраструктура (18.13%)

Повишаване на осведомеността (11.54%)



ROMACT
Схема за малки грантове

 
 
Podu Iloaiei, Румъния

Изграждане на 300 м тръбопровод

за чиста питейна вода и подобри

драстично условията на живот на

около 200 жители

 5000 € ROMACT     1500 € Общински
бюджет 

Организиране на безплатен здравен

преглед от мобилни екипи за 100 човека

от ромската общност

 
4980€ ROMACT        1550€ МАГ

 
Isaccea, Румъния

Предоставяне на хигиенни и

хранителни пакети и информационна

кампания за 300 уязвими семейства по

време на пандемията от COVID-19.

Телефонни консултации и
специализирана помощ за хора от

рискови групи.

4357€ ROMACT      Принос в натура от
общината      

Ремонт на детска площадка за приятно

и безопасно място за общност от 1500

души. Организиране на публични

дискусии и срещи на тема „Социално

отговорно и толерантно поведение в

обществото“ за семейства и деца.

 5007€ ROMACT      Принос в натура от
общината

 
Ботевград, България

Белоградчик, България 



Докладите и ръководствата
на ROMACT се споделят и
обсъждат с местни,
национални и европейски
заинтересовани страни,
включително кметове,
сдружения на общини,
министерства и
представители на
Европейската Комисия

ROMACT
Базирана на доказателства подкрепа
за местни и национални власти

Ръководство относно
критериите за разпределяне на

социални жилища

Той подкрепя румънските
местни власти за по-добро
разбиране на методологията
за разпределяне на социални
жилища, насърчавайки
предотвратяването на
дискриминационни практики
при разпределянето.
Той съчетава както правни, така и социални подходи и
илюстрира потенциални ограничителни критерии,
както и критерии, които са достъпни и вече се
използват от някои общини

Това ръководство се
основава на
непрекъснати оценки
на нуждите в
ROMACT общините в
Румъния.

В периода ноември 2020 г. –
януари 2021 г. експертите на
Програма РОМАКТ проведоха
проучване в общините, в които
се провежда Програмата, за да
очертаят проблемите на
децата, оставени в страната от
родители-мигранти.

Докладът съдържа и редица
конкретни препоръки към различни
заинтересовани страни – родители,
настойници и съответните
институции – с цел минимизиране на
негативните последици за децата,
оставени от родителите си на
грижите на роднини.

 
Доклад за деца,

оставени от родители-
мигранти: между

трудовата миграция,
институционалните

стандарти и
разширеното
семейство 

https://coe-romact.org/content/romact-guide-social-housing-awarding-criteria-local-authorities-romania
https://coe-romact.org/content/romact-guide-social-housing-awarding-criteria-local-authorities-romania
https://coe-romact.org/content/bg-report-children-left-behind-between-labour-migration-institutional-standards-and-extended


ROMACT
Базирана на доказателства подкрепа
за местните и националните власти

Инструментариум: Възможни
решения за неформални селища
Този набор от инструменти е за местните публични власти в Румъния,
които решават да започнат процес за легализиране на тези видове
селища и да разработват проекти за развитие съвместно с общността.

  
Инструментариумът съдържа анализ на неформалните селища и
разглежда стъпките, които трябва да се предприемат, политиките за
легализация и планирането на местното развитие. Местният екип може
лесно да идентифицира инструментите, от които се нуждае, според
случая.

Градски ВОМР-проекти в Румъния. Доклад за предизвикателствата, с които
се сблъскват местните публични власти в девет ROMACT общини при
изпълнение на проекти в програмен период 2014-2020 г. и препоръките за
период 2021-2027 г

Други доклади и проучвания на ROMACT

Ръководство за местни информационни кампании
и кампании за повишаване на осведомеността
относно защитата на деца, чиито родители отиват
да работят в чужбина

Основните права на децата, оставени у дома, като правото на семейство и закрила,
правото на образование, свободно време, игра и правото на мнение и участие,
вероятно ще бъдат изложени на риск.

 Това ръководство е предназначено за местни специалисти в Румъния, които
идентифицират необходимостта от организиране на такава кампания, като вземат
предвид стъпките, които трябва да се следват, когато става дума за действия в
публичния сектор.
 

Доклад за анализ на законовите разпоредби относно социалния
компонент на обществените поръчки

ROMACT Преглед на оперативните програми, предложени за Румъния,
през програмния период 2021-2027 г.

Доклад за състоянието на структурите на социалната икономика
в ROMACT-общините в Румъния

Насоки за провеждане на обществени поръчки със социални критерии
в ROMACT общините в Румъния

https://coe-romact.org/content/toolkit-possible-solutions-informal-settlements-posibile-solu%C8%9Bii-pentru-a%C8%99ez%C4%83rile-informale
https://coe-romact.org/content/initial-developments-clld-approach-9-urban-communities-romania
https://coe-romact.org/content/guide-local-information-awareness-raising-campaigns-protection-children-parents-going-work
https://coe-romact.org/content/report-analysis-legal-provisions-regarding-social-component-public-procurement
https://coe-romact.org/content/operational-programmes%C2%A0proposed-romania-programming-period-2021-2027-romact-review
https://coe-romact.org/content/report-situation-social-economy-structures-romact-municipalities-romania
https://coe-romact.org/content/bg-guidelines-conducting-public-procurement-social-criteria-romact-municipalities


Указания за постоянна адресна регистрация и издаване на документ
за самоличност в България

Други доклади и проучвания на ROMACT

Насоки за получаване на устойчив статут на жилищни конструкции,
построени без строителни книжа в България

http://coe-romact.org/resources

Следвайте ни

@ROMACT_EC_CoE

@romactbulgaria

@romactromania

Анализ на общински планове за развитие и планове за интегрирано
градско възстановяване и развитие на общини, участващи в ROMACT в
България

Доклад за деца, оставени от родители-мигранти: между трудовата
миграция, институционалните стандарти и разширеното семейство 

Анализ на предизвикателствата при регистрацията по постоянен
адрес и притежаването на документи за самоличност на лица,
живеещи в жилища без валидно правно основание в България

https://coe-romact.org/content/bg-guidelines-permanent-address-registration-and-issuance-identity-document
https://coe-romact.org/content/bg-guidelines-obtaining-sustainable-status-housing-constructions-built-without-construction
https://coe-romact.org/resources
https://twitter.com/ROMACT_EC_CoE
https://twitter.com/ROMACT_EC_CoE
https://www.facebook.com/romactbulgaria
https://www.facebook.com/ROMACTROMANIA
https://www.facebook.com/romactbulgaria
https://www.facebook.com/ROMACTROMANIA
https://coe-romact.org/content/bg-analysis-municipal-development-plans-integrated-urban-reconstruction-development-plans
https://coe-romact.org/content/bg-report-children-left-behind-between-labour-migration-institutional-standards-and-extended
https://coe-romact.org/content/bg-analysis-challenges-concerning-registration-permanent-address-and-possession-identity

