
Финансиране 
на политиките 
за десегрегация

Принос на европейските фондове



ОПРЧР 
(2014-2020)



Подходи за интеграция на ромите
65 000 лица от ромската общност

Мейнстрийм
Хоризонтален подход 

с включени 
общо 45 710 лица 

от ромската общност

ВОМР
24 процедури 
за интеграция 

на ромската общност
26 договора с общини, НПО 
и работодатели за 2 млн. евро 

Таргетиране 
Интегрирана процедура: 

К1 – 48 договора за 18,9 млн. евро - 
14 713 лица от ромската общност

К2 – 19 договора за 11,8 млн. евро - 
246 лица от ромската общност. 



ПРЧР (2021-2027)
Подкрепа по приоритети на Националната 
стратегия на Република България за равенство, 
приобщаване и участие на ромите (2021-2030):

� Заетост

� Здравеопазване

� Върховенство за закона и антидискриминация

� Жилищни условия



Подходи за интеграция на ромите

Подходът включва ромите 
като част от уязвимите групи, 
които ще получат подкрепа 
чрез мерките на ПРЧР на 

национално ниво
Обхват: над 95 000 лица

Социално-икономическа 
интеграция на местно ниво 
с мерки за заетост, достъп 

до услуги, УРДР и подкрепа 
за дигитализацията 

Бюджет: 94.2 млн. евро 
Мерки за заетост, равни 

възможности и интеграция 
според нуждите на района 

Обхват: над 50 000 лица от 
ромската общност 

Мейнстрийм ИТИ ВОМР



Европейска 
гаранция за детето 



Програма 
„Образование“

Достъп до предучилищно 
и училищно образование 

Програми за здравословен 
начин на живот 

Програма „Развитие на 
човешките ресурси“

Социално включване 

Справяне с детската бедност 

Достъп до здравни услуги 
за деца 



Операция 
„Бъдеще за децата“

Бюджет: 81,2 млн. лв. 

Дейности: 

● Превенция на здравето 

● Патронажна грижа за деца от 0 до 3 г.

● УРДР и здравно-социални услуги

● Посредничество за пазара на труда 

Обхват: над 40 000 деца под 18 г., като 5 000 ще 
бъдат от маргинализираните общности
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Благодаря 
за вниманието!

+359 2 811 96 00
efipp@mlsp.government.bg 

https://esf.bg/
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