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Уважаеми колеги, приятели и партньори, 

 
 

В периода 27 април – 11 май  2012 г. сме идентифицирали по-долу описаните нови програми, конкурси 
и  възможности за кандидатстване с проекти. 

 

Приятно пътешествие в проектния свят 
и успехи на инициативните хора ! 

 

(За да се запознаете в детайли с всяка от предложенитe и интересуващи ви програми поставете маркера 
на компютъра си върху наименованието на обявите, изписани в син цвят и натиснете Crtl +  Enter). 

 

 
 
 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 
(За всеки му по нещо – „Не ме питай колко пари имам, а с каква информация разполагам ?) 

 

 

o НОВО: Работна среща "Ранна 
интервенция при деца с 
увреждания и семействата им - 
по-добра грижа за децата и 
превенция на изоставянето", 28 
- 29 май 2012 г., София  
 
Фондация Лале организира работна среща за 
представители на неправителствени 
организации на тема "Ранна интервенция при 
деца с увреждания и семействата им - по-
добра грижа за децата и превенция на 
изоставянето". Срещата ще се проведе на 28 - 
29 май 2012 г. в София. 
Целта на работната среща е да бъдат 
представени различни модели и практики по 
ранна интервенция, прилагани в България и 
да бъдат обсъдени въпроси, пряко свързани с 
приложението им - какъв е моделът на работа, 
в каква среда се предоставят услугите, каква е 
възрастовата рамка на децата, каква е ролята 
на родителите, какви са специалистите, които 
предоставят услугата. 
В срещата ще участват представители на 
неправителствени организации и институции, 
които имат отношение към услуги и подкрепа 
за деца със специални нужди и техните 
семейства. Представяне ще направи Дейвид 
Алан, професор в Държавния Университет в 

Портланд, САЩ. 
Темите, които предлагаме за дискусия по 
време на срещата са: 
- Модели и практики за ранна интервенция 
при деца с увреждания и семействата им; 
- Участие на децата и семействата в прилагане 
на моделите; 
- Възможности за взаимодействие с местната 
власт и държавните институции с цел 
осигуряване на услуги по ранна интервенция. 
Организациите, които се интересуват и желаят 
да участват в срещата, са поканени да 
попълнят формуляр за участие на един свой 
представител и да го изпратят до Фондация 
Лале на имейл info@tulipfoundation.net не по-
късно от 18 май 2012 г. Тъй като местата са 
ограничени, организаторите си запазват 
правото да поканят представители на 
организации, които в момента предлагат 
практики или услуги за "ранна интервенция". 
Фондация Лале поема разходите на един 
представител от организация за път, 
настаняване и храна по време на срещата. 
Участниците ще бъдат писмено уведомени до 
24 май 2012 г.                                                      
Краен срок: 18 май 2012 г.  

  

mailto:center@centerbg.org
http://www.tulipfoundation.net/id-850/Invitation_Meeting_Learning_Sharing_Programme_28_29_May_2012.html
http://www.tulipfoundation.net/id-850/Invitation_Meeting_Learning_Sharing_Programme_28_29_May_2012.html
http://www.tulipfoundation.net/id-850/Invitation_Meeting_Learning_Sharing_Programme_28_29_May_2012.html
http://www.tulipfoundation.net/id-850/Invitation_Meeting_Learning_Sharing_Programme_28_29_May_2012.html
http://www.tulipfoundation.net/id-850/Invitation_Meeting_Learning_Sharing_Programme_28_29_May_2012.html
http://www.tulipfoundation.net/id-850/Invitation_Meeting_Learning_Sharing_Programme_28_29_May_2012.html
http://www.tulipfoundation.net/showfile.php?file=Application%20form_15.doc
mailto:info@tulipfoundation.net


                        ЦЕНТЪР “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ”          
                              Пловдив, ул. „К. Фотинов” № 15, тел. 032/628374, ел. поща: center@centerbg.org 

                  www.centerbg.org 

 2 

ИНФО 
БЮЛЕТИН 

№11,  2012 

o НОВО: Покана за номинации на 
добри практики - номинации за 
най-добри кметове в областта 
на интеграцията на ромите в 
Европа  
 
Мрежата "Кметовете постигат максималното 
чрез фондовете на EС за включване на ромите 
(Mayors Making the Most of EU Funds for Roma 
Inclusion Network - MERI) стартира своите 
награди.  
Добри практики в областта на образованието, 
заетостта, здравеопазването, жилищното 
настаняване и обществените услуги, 
реализирани с подкрепата на фондовете на 
ЕС, ще бъдат отличени на първата 
конференция на MERI. 
Могат да кандидатстват: 
- местните власти от България, Унгария, 
Румъния, Чехия и Словакия; 
- местните власти от държавите-членки с 
население от ромски произход, които могат да 
покажат добри практики от работата си; 
- местните власти от Западните Балкани - 
Сърбия, Черна гора, Македония, Хърватия, 
Албания.                             
Краен срок: 15 юни 2012 г.   

 

o НОВО: Проект Aday - Заснемете 
живота на 15 май 2012 г.  
 
На 15 май 2012 г. ние Ви каним да вземете 
вашия фотоапарат и да ни помогне да 
снимаме ежедневния живот. Какво е близо до 
вас? Какво е важно за вас? Ние ще свържем 
вашите снимки на изображения от цял свят, 
създавайки уникална онлайн възможност. 
В проекта могат да участват професионалисти, 
любители, ученици, земеделски 
производители, социални медийни фенове, 
офис работници и вие.                                                                                                           

Краен срок: 22 май 2012 г.  

               

o НОВО: Конкурс за финансиране 
на проекти за изследване, 
развитие и привличане на нови 
публики на НФК  
 
Тема на сесията за 2012 г. "Култура и 
образование" 
Цели на програмата: 
- Да стимулира процеса на разработването на 
маркетингови стратегии и програми за 
проучване, анализ и привличане на 
потребители на културни продукти; 
- Под формата на семинари, работни ателиета, 
теоретични конференции и т.н. да подготви и 
мотивира мениджъри, организатори, активни 
участници, както в създаването и 
разпространението, така и в рекламата на 
културни събития; 
- Да насърчи създаването и 
разпространението на иновативни културни 
продукти и привличането на широк кръг от 
зрители чрез интерактивни събития; 
- Да изгради професионални и надеждни 
умения, както и да повиши надеждността на 
средствата и начините за мониторинг, оценка 
и архивиране на културните събития; 
- Да инициира по - тясно сътрудничество на 
културните и образователни институции за 
създаване на съвместни образователни 
продукти. 
- Да подкрепи опитите за съвременното 
съществуване на традиционни изкуства с 

оригинална национална идентичност.                                                                                                                                
Краен срок: 25 май 2012 г. 

 

o НОВО: Стипендия на Ротари за 
мир 2013  
 
Могат да кандидатстват притежатели на най-
малко бакалавърска степен или мин. 3 години 
опит. 
Стипендия: обучение и такси, настаняване, 
пътни разходи. 
Стипендиантите получават магистърска степен 
по международни отношения, устойчиво 
развитие, мирни проучвания, разрешаването 
на конфликти, или професионален сертификат 
за развитие в мир и проучвания на конфликти.                                                                                                                                                    

Краен срок: 1 юли 2012 

 

mailto:center@centerbg.org
http://www.logincee.org/newsitem/6051
http://www.logincee.org/newsitem/6051
http://www.logincee.org/newsitem/6051
http://www.logincee.org/newsitem/6051
http://www.logincee.org/newsitem/6051
http://www.aday.org/about
http://www.aday.org/about
http://ncf.bg/?p=405
http://ncf.bg/?p=405
http://ncf.bg/?p=405
http://ncf.bg/?p=405
http://www.rotary.org/en/StudentsAndYouth/EducationalPrograms/RotaryCentersForInternationalStudies/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/en/StudentsAndYouth/EducationalPrograms/RotaryCentersForInternationalStudies/Pages/ridefault.aspx
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o НОВО: Конкурс за обучение в 
разработването на дебютни 
проекти и подкрепа за 
реализирането им в областта на 
съвременните изкуства и 
култура на НФК  
 
Програма "Дебюти" подкрепя: 
- професионални творци (артисти - 
изпълнители, режисьори, хореографи, 
музиканти, писатели, художници, фотографи и 
др.), които правят своите първи 
професионални опити; 
- организации и събития, създаващи 
благоприятни възможности за изява на 
дебютанти. 
Конкурсът се провежда в два кръга. Участието 
в първия кръг е изрично условие за участие 
във втория. Всички кандидати трябва да имат 
готовност да участват (ако бъдат одобрени на 
първи кръг) в двудневно обучение по 
разработване на проекти, което ще се проведе 
на 16 и 17 юни 2012 г. в София.  
Моля, имайте предвид, че участието в пълния 
курс на семинара също е задължително 
условие за разглеждането на проекта на втори 
кръг. 
Дейностите по проекта следва да бъдат 
планирани за осъществяване (включително 
приключване и отчитане) до края на месец 
ноември 2013 г.                                                                                                                      

Краен срок: 31 май 2012 г.  

 

 

o НОВО: Конкурс за финансиране 
на издаването на българска 
критическа литература във 
всички области на 
изкуствознанието, 
културологията и арт 
мениджмънта на НФК  
 
Програмата дава подкрепа: 
- За издаване на периодични издания; 
- За поддържане на рубрики за оперативна 
критика в специализираните издания за 
култура и в електронни издания.                                                                                                  
Краен срок: 28 май 2012 г.  

o НОВО: Фотоконкурс "Отлични 
туристически дестинации ЕДЕН 
- България 2012"  
 
Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма обявява онлайн фотоконкурс 
"Отлични туристически дестинации ЕДЕН - 
България 2012". 
Снимките трябва да представят оригинална 
гледна точка към забележителностите на 
страната ни (природни, културни, 
исторически, обичаи, бит, атракции и др.), 
които популяризират нетрадиционни и 
екологични форми на туризъм. 
ЕДЕН дестинациите в България са 15 и са 
свързани с темите аква туризъм, защитени 
територии и културно наследство. 
Основните критерии за оценка на снимките са 
свързани с принадлежността им към темата, 
естетическото изпълнение, оригиналността и 
визуалното въздействие. Подборът на най-
добрите творби ще се извърши от 5-членно 
жури, в което влизат представители на екипа 
на проекта и нa национални и браншови 
организации в туризма.                                                                                                                                                          

Краен срок: 2 юли 2012 г. 17 
часа  

              

o НОВО: Първи пленер по 
рисуване 2012 "Мой любим 
Черноморец"  
 
Организира СНЦ "Странджа - партньорска 
мрежа за развитие" - гр.Черноморец. 
Място на провеждане: гр.Черноморец, база- 
ВТЕПС "Черноморец" 
Дати: 20.06.- 24.06.2012 г.- 5 нощувки 
Възраст на участниците: 7- 19 г. 
Участници: Колективи и индивидуални 
записвания                                                               
Краен срок: 10 май 2012 г.  

mailto:center@centerbg.org
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http://www.sil.mikc.bg/node/540
http://www.sil.mikc.bg/node/540
http://www.sil.mikc.bg/node/540


                        ЦЕНТЪР “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ”          
                              Пловдив, ул. „К. Фотинов” № 15, тел. 032/628374, ел. поща: center@centerbg.org 

                  www.centerbg.org 

 4 

ИНФО 
БЮЛЕТИН 

№11,  2012 

o НОВО: Национален конкурс за 
народни хора за любителски 
групи и клубове "На хорото", 
Варна, 20 май 2012 г.  
 
1. Право на участие имат любителски танцови 
фолклорни групи и клубове, изучаващи 
български народни хора  
2. Групата/клуба се представя в два тура: 
І тур - изпълнение на три хора с общо 
времетраени 6 минути  
ІІ тур - изпълнение на три хора с общо 
времетраене 6 минути, като едното хоро 
задължително да бъде от Добруджанската 
етнографска област 
3. Музикален съпровод - жива музика или CD 
4. Разходите за пътни и пребиваване са за 
сметка на участниците                                              
Краен срок: 10 май 2012 г.  

 

o НОВО: 2-дневен семинар за 
бизнеса, 10 и 11 май  
 
На 10 и 11 май 2012 г. Търговско-
промишлените камари на Пловдив и Стара 
Загора организират 2-дневен семинар на 
следните теми: 
- Правни действия за изпълнение на 
дължимите вземания в търговията в 
Европейския Съюз 
- Управление на търговски кредити при 
трансгранични сделки в рамките на 
Европейския Съюз 
Обучението ще се проведе в гр. Пловдив, 
сградата на Търговско-Промишлена Камара-
Пловдив, ул.Самара №7, ет.2 зала " Самара". 
Семинарът е предназначен за управители на 
МСП, за служители, участващи в бизнес 
преговори, в управление на кредити и 
международни разплащания.                                                                                                      

Краен срок: 9 май 2012 г.  

               

o НОВО: Фотоконкурс 
"Благотворителността през 
обектива"  
 
Български дарителски форум и Фондация 
"Помощ за благотворителността в България" 
обявяват фотоконкурс "Благотворителността 
през обектива". 
Фотоконкурсът има за цел да покаже и да 
популяризира ролята на благотворителността 
в обществото. 
Могат да се включат професионалисти и 
любители, деца и възрастни. 
До 17 юни всеки може да изпраща снимки, 
придружени от текст, които да показват 
инициативи, програми и услуги, които дават 
по-добро качество на живот.                                                                                    

Краен срок: 17 юни 2012 г.   

                 

                 

 

 

o НОВО: Стипендии Айнщайн  
 
Могат да кандидатстват: изключителни млади 
мислители, които желаят да упражняват 
проект в друга област от тази на предишното 
им изследвания. 
Стипендия: Настаняване, 10000 евро и 
възстановяване на пътните разходи.                                     
Краен срок: 14 май 2012 г.  

 

mailto:center@centerbg.org
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o НОВО: ХІХ Национален 
младежки конкурс за поезия 
"Веселин Ханчев" 2012 за 
млади автори от 14 до 25 
години  
 
Конкурсът "Веселин Ханчев" се организира и 
провежда от Община Стара Загора, 
библиотека "Родина" и къща музей "Гео 
Милев". Участници в него могат да бъдат 
всички автори, навършили четиринадесет и не 
по-възрастни от двадесет и пет години за 
календарната година, които нямат издадена 
стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки 
кандидат може да представи от 5 до 10 
поетични творби, напечатани в 3 еднообразни 
екземпляра. Материалите се изпращат с 
препоръчана кореспонденция, по е- mail или 
факс, придружени с точно посочени имена, 
адрес, телефон, дата и място на раждане на 
участника, не по-късно от 12.10.2012 г.  
Конкурсните произведения се журират от 
утвърдени национални литературни творци и 
критици и от млади автори, лауреати на 
Голямата награда от конкурса през изминали 
години. Присъждат се три награди, като 
първата е издаване на самостоятелна 
стихосбирка и връчване на приза Златното 
яйце.                                                               

Краен срок: 12 октомври 2012 
г. 

  

              

o НОВО: Международен филмов 
фестивал FreeNetWorld 2012, 
Сърбия, 4-6 октомври  
 
Могат да участват заинтересовани режисьори 

от цял свят. 
Жанр: 
- Фантастика - драма и комедия, 
- Документален, 
- Анимации, 
- Експериментален / музика видео. 
Тема: Свободен избор                                                                                                 
Краен срок: 15 юли 2012 г. 

 

 

o НОВО: Пети национален 
ученически конкурс за 
литературно творчество и 
журналистика "Стоян 
Михайловски" - Русе 2012  
 
В конкурса могат да участват ученици от 2-ри 
до 12 клас, които творят в областта на 
литературното творчество и журналистиката, 
а темата е свободна - по избор на младите 
творци.  
Конкурсът се обявява в два раздела: 
І. Литературно творчество -  
А. Поезия  
Б. Проза /разказ,приказка/ 
Литературни есета няма да се разглеждат от 
журито. 
ІІ. Журналистика - 
А. Индивидуална (журналистическо есе, 
репортаж, интервю, коментар, фейлетон или 
друг публицистичен жанр) 
Б. Колективна (ученически вестник, радио или 
телевизионно предаване).                                                                                           

Краен срок: 30 септември 
2012 г.  

 

mailto:center@centerbg.org
http://www.rodina-bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=877&Itemid=172
http://www.rodina-bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=877&Itemid=172
http://www.rodina-bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=877&Itemid=172
http://www.rodina-bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=877&Itemid=172
http://www.rodina-bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=877&Itemid=172
http://www.freenetworld.org/2012/
http://www.freenetworld.org/2012/
http://www.freenetworld.org/2012/
http://mihailovski.ekip101.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=12
http://mihailovski.ekip101.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=12
http://mihailovski.ekip101.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=12
http://mihailovski.ekip101.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=12
http://mihailovski.ekip101.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=12
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o НОВО: Конкурс за иновативни 
младежки идеи "Рецепти за 
нашето бъдеще"  
 
МОСВ съвместно с Програмата за малки 
проекти на ГЕФ, УзанаПолянаФест и Фондация 
"ТАЙМ - екопроекти" обявяват съвместен 
конкурс за иновативни младежки идеи 
"Рецепти за нашето бъдеще". 
Каним за участие младежи от 18 до 25 години 
от цялата страна. 
Предложете позитивно и щастливо бъдеще, в 
което не само живеем в хармония с 
природните процеси, но и се учим от тях и ги 
прилагаме като основен икономически и 
социален принцип. 
Предложете идея/проект в следните формати: 
видео, текст, презентация, фотография + 
текст или само фотография.                                                                                                 
Краен срок: 15 юни 2012 г.  

 

o НОВО: Европейска награда за 
мода FASH 2013 г.  
Могат да кандидатстват талантливи ученици 
по специалността "дизайн", особено в 
областите "мода" и "текстил".                                                                                                
Краен срок: 30 септември 
2012 г. 

 

 

 

o НОВО: Обичам този град - 
Видео конкурс  
 
Кой е вашият любим град? Разкажете история 
на града.                                              
Краен срок: 21 май 2012 г.  

 

          

mailto:center@centerbg.org
http://www3.moew.government.bg/?show=news&nid=1475
http://www3.moew.government.bg/?show=news&nid=1475
http://www3.moew.government.bg/?show=news&nid=1475
http://sdbi.de/en/34631
http://sdbi.de/en/34631
http://www.cyberlink.com/stat/events/enu/2012/Q2/pdr_ilovethiscity/event-rules.jsp
http://www.cyberlink.com/stat/events/enu/2012/Q2/pdr_ilovethiscity/event-rules.jsp
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№ Наименование на 
програмата 

Основна информация за 
програмата 

Кандидати, които 
могат да участват 
по програмата 

Бюджет Краен 
срок  

 
1. 

BG051PO001-5.1.04 
„Помощ в дома" На 03.04.2012 г. Агенцията за 

социално подпомагане 
обявявa процедура за подбор 
на проекти BG051PO001-
5.1.04 „Помощ в дома" по 
приоритетна ос 5: „Социално 
включване и насърчаване на 
социалната икономика", 
област на интервенция 5.1. 
"Подкрепа на социалната 
икономика". 

Процедурата цели да създаде 
устойчив модел за 
осигуряване на достоен живот 
и предоставяне на услуги в 
домашна среда за хора, които 
са в частична или пълна 
невъзможност за 
самообслужване и са в риск от 
социална изолация. 

Всички физически и 
юридически лица и 
техните обединения 

80 000/250 
000 лв. 

29 юни 
2012 – 
16.00 часа 

 
2. 

BG051PO001-3.1.07 
„Актуализиране на 
учебните програми 
във висшето 
образование в 
съответствие с 
изискванията на 
пазара на труда” 

Общата цел на тази операция 
е да се преведе на езика на 
образованието социалната 
поръчка на бизнеса за нови 
професионалисти. 

Всички физически и 
юридически лица и 
техните обединения 

100 000/300 
000 лв. 

08 юни 
2012 г., 
16.30 ч. 

 
3. 

BG161PO001/5-
02/2012 "В подкрепа 
за следващия 
програмен период", 
Операция 5.3 
„Изграждане на 
капацитет на 
бенефициентите на 
ОПРР", приоритетна 
ос 5 „Техническа 
инфраструктура” 

С оглед подготовка на 
оперативната програма за 
регионално развитие за 
следващия програмен период, 
УО на ОПРР подготви схема 
за безвъзмездна финансова 
помощ насочена към 
разработване на готови 
(зрели) проекти, с които 
общините конкретни 
бенефициенти ще има 
възможност да кандидатстват 
за финансиране със средства 
през следващия програмен 
период 2014 - 2020 г. 

Схемата се реализира в 
рамките на операция 5.3 

36 общини центрове 
на агломерационните 
ареали 

 

15 млн.лв. 

 

30 
октомври 
2012 г, 
16:00 ч. 

 

mailto:center@centerbg.org
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=568
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=568
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=567
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=567
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=567
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=567
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=567
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=567
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=567
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=567
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=566
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=566
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=566
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=566
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=566
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=566
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=566
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=566
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=566
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=566
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=566
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„Изграждане на капацитет на 
бенефициентите на ОПРР" по 
приоритетна ос 5 „Техническа 
помощ" 

 
 
4. 

BG051PO001-4.2.06 
"Студентски 
стипендии и 
награди" 

Цел на настоящата 
процедура: Целта на 
операцията е 
съществуващата система за 
предоставяне на студентски 
стипендии да бъде допълнена 
с използването на 
финансиране от 
Европейския социален фонд. 

 47 000 000 
лв. 

 20 юни 
2012 г. 

 
5. 

ОПАК предоставя 
нови 3 млн. лв. за 
централизирания 
портал на е-
правосъдие 

Управляващият орган на 
ОПАК ще предостави 
допълнителни 3 милиона лева 
за по-голяма ефективност и 
прозрачност в дейността на 
съдебната власт чрез 
въвеждането на интегрирани 
автоматизирани 
информационни системи. 
Средствата ще бъдат 
осигурени по новата 
процедура за кандидатстване, 
която е насочена  към Висшия 
съдебен съвет и 
Министерството на 
правосъдието. 

за Висшия съдебен 
съвет и 
Министерството на 
правосъдието 

 

250 000лв./ 
3мил.лв. 

31 май 
2012 
г., 17.30 ч. 

 
6. 

ОПАК предоставя 
нови 3 млн. лв. на 
съдилищата 

Управляващият орган на 
ОПАК открива нова процедура 
за съдилищата на обща 
стойност 3 млн. лв. 
Процедурата е по 
подприоритет 1.5 "Прозрачна 
и ефективна съдебна 
система", бюджетна линия 
BG051PO002/12/1.5-04. По 
процедурата ще може да се 
кандидатства с проекти за 
подобряване на 
организацията на работа и 
повишаване на ефективността 
в съдебната система. 

 50 000 лв./ 17 май 
2012 г., 
17.30 ч. 

 
7. 

BG051PO001-1.2.02 
„Насърчаване 
стартирането на 
проекти за 
развиване на 
самостоятелна 
стопанска дейност “ 
- Компонент III 

Агенция по заетостта чрез 
Главна дирекция „Европейски 
фондове и международни 
проекти", в качеството си на 
Договарящ орган по 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси", представлявана от г-

Агенция по заетостта 
чрез Главна дирекция 
„Услуги по заетостта", 
представлявана от г-н 
Николай Николов - 
заместник-
изпълнителен 
директор на Агенция 
по заетостта, съгласно 

 16:30 часа 
на 
15.05.2012 
г 

mailto:center@centerbg.org
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=565
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=565
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=565
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=565
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=564
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=564
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=564
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=564
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=564
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=562
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=562
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=562
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=558
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=558
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=558
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=558
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=558
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=558
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=558
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=558
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жа Камелия Лозанова - 
Изпълнителен директор на 
Агенция по заетостта, 
съгласно заповед № 282 от 
14.02.2012 г.  
кани  
Агенция по заетостта чрез 
Главна дирекция „Услуги по 
заетостта", представлявана от 
г-н Николай Николов - 
заместник-изпълнителен 
директор на Агенция по 
заетостта, съгласно заповед 
№ 2568 от 16.12.2011г., в 
качеството си на конкретен 
бенефициент, да подаде 
проектно предложение 
съгласно приложения пакет 
документи за кандидатстване 
по процедура на директно 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ  
Номер и име на процедурата: 
BG051PO001-1.2.02 
„Насърчаване стартирането 
на проекти за развиване на 
самостоятелна стопанска 
дейност " - Компонент 3 

заповед № 2568 от 
16.12.2011г., в 
качеството си на 
конкретен 
бенефициент 

 
8. 

BG161PO003-4.3.02 
„Подобряване на 
бизнес средата за 
българските 
предприятия - 
Подобряване на 
националната 
инфраструктура по 
качеството” 

Основната цел на 
процедурата е да се подобри 
качеството и количеството на 
услугите за бизнеса, 
предлагани от Държавна 
агенция за метрологичен и 
технически надзор, както и да 
осигури ефективни действия 
на ДАМТН в качеството й на 
надзорен орган, което да 
допринесе за насърчаване на 
производството от 
българските предприятия на 
продукти с добро качество. 

Държавна агенция за 
метрологичен и 
технически надзор 

Общият 
размер   5 
867 490 лева. 

15.05.2012 
г., 17:30 ч. 

 
9. 

BG051PO001-1.1.09 
“Квалификационни 
услуги и 
насърчаване на 
заетостта”, 

Агенция по заетостта, в 
качеството си на Договарящ 
орган, кани желаещите да 
представят проектни 
предложения по Приоритетна 
ос 1. „Насърчаване на 
икономическата активност и 
развитие на пазар на труда, 
насърчаващ включването", 
Основна област на 
интервенция 1.1 „Интегриране 

- -   без краен 
срок, но не 
по-късно 
от30 април 
2012 г., 
16.30 ч. 

mailto:center@centerbg.org
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=554
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=554
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=554
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=554
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=554
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=554
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=554
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=554
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=554
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=548
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=548
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=548
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=548
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=548
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на уязвимите групи на пазара 
на труда", посредством схема 
за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ BG051PO001-1.1.09 
"Квалификационни услуги и 
насърчаване на заетостта", 
чрез открита процедура за 
подбор на проекти, покриващи 
определени изисквания за 
качество 

 
10. 

BG051PO001-2.1.16 
“Квалификационни 
услуги и обучения за 
заети лица – фаза 
3” 

1. Предоставяне на общо или 
специфично обучение за 
придобиване или повишаване 
на професионалната 
квалификация, включително 
въвеждащо обучение на 
заетите лица; 
2. Предоставяне на обучение 
за придобиване на ключови 
компетенции - общуване на 
роден език; общуване на 
чужди езици, математическа 
компетентност и основни 
компетентности в природните 
науки и технологиите; 
дигитална компетентност 
(ИКТ); умения за учене; 
обществени и граждански 
компетентности; 
инициативност и 
предприемачество. 

 34 000 000 
лева. 

17:00ч. на 
31.05.2012
г. 

 
11. 

BG161PO005/11/1.1
2/02/25 Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни 
и отпадъчни води в 
агломерации между 2 000 и 10 
000 екв.ж. 

общински 
администрации, на 
чиято територия 
попадат допустимите 
по процедурата 
агломерации 

 15.08.2012
г. 

 
12. 

BG161PO003-1.1.06 
„Подкрепа за 
научноизследовател
ската и развойна 
дейност на 
българските 
предприятия” 
 

1. Компонент 1 - 
Вариант А: 
Индустриални 
научни изследвания 
или Вариант Б: 
Експериментално 
развитие  

подкрепата по този компонент 
цели да стимулира 
изпълнението на успешни 
научноизследователски и 
развойни проекти от страна на 
българските предприятия с 
цел създаване на нови или 
усъвършенстване на 
съществуващи иновативни 
продукти, процеси или услуги.  

Лица ,стопански 
субекти,организации 
или 
предприятия,пибличн
и или частни,които 
отговарят за 
започването или за 
започването  и 
изпълнението на 
операциите 

 08.02.2012 
г. 
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2. Компонент 2 

„Подкрепа за МСП 
във връзка с права 
върху индустриална 
собственост" - 

подкрепата по този компонент 
цели да предостави на 
предприятията достъп до 
професионални услуги и/или 
консултации, пряко свързани с 
придобиването на права по 
индустриална собственост 
върху създаваните по проекта 
иновативни продукти, процеси 
или услуги на национално 
и/или международно равнище. 

   09.04.2012 
г. 

  
3. Компонент 3 

„Консултантски 
услуги за подготовка 
на проектното 
предложение и 
визуализация на 
проекта"  

този компонент има за цел да 
предостави подкрепа за 
подготовка на проектните 
предложения по настоящата 
процедура и за дейностите за 
осигуряване на визуализация 
и публичност по отношение на 
реализирания проект.   

   08.06.2012 
г. 

 
13. 

BG051PO001-4.1.05 
“Образователна 
интеграция на 
децата и учениците 
от етническите 
малцинства” 

МОМН набира проекти по 
програма за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ "Образователна 
интеграция на децата и 
учениците от етническите 
малцинства"  
Министерството на 
образованието, младежта и 
науката чрез Главна дирекция 
„Структурни фондове и 
международни образователни 
програми" стартира операция 
BG051PO001-4.1.05 
"Образователна интеграция 
на децата и учениците от 
етническите малцинства", 
която ще се реализира на 
територията на цялата страна 
и ще се финансира в рамките 
на Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси" 2007 - 2013 г. от 
Европейския социален фонд и 
националния бюджет. 

 6 000 000 лв.  

 
14. 

BG051PO001-7.0.02 
"Без граници – 
Компонент 2" 

Целта на процедурата е: Да 
изгради платформа, която да 
позволи на всички 
заинтересовани организации и 
институции да ползват опита 
на EQUAL, както и да обменят 
идеи и планове за най-
доброто използване на 

 10 000 000 
лв. 

 03.06.2013
г., 16.00ч. 
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финансовата помощ на ЕСФ в 
следните области: заетост, 
образование и обучение, 
социално включване, добро 
управление на проекти и 
програми. 

 
15. 

BG161PO001/3.1-
04/2011 
„Реставрация и 
консервация на 
дворец 
"Евксиноград" и 
прилежащия му 
парк” към 
Приоритетна ос 3: 
„Устойчиво развитие 
на туризма”, 
Oперация 3.1. 
„Подобряване на 
туристическите 
атракции и 
свързаната с тях 
инфраструктура”. 

Целта на схемата за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ е да подкрепи 
развитието на дворец 
„Евксиноград" и прилежащия 
му парк като 
конкурентоспособна 
туристическа атракция, която 
допринася за развитието на 
устойчив културен туризъм, 
разнообразяване на 
туристическото предлагане и 
увеличаване на ползите от 
туризма. 

Министерски съвет 9 779 150 
лв. или 5 000 
000 евро. 

30 май 
2012 г., 
16:00 ч 

 
16. 

BG161PO003-2.4.01 
"Подкрепа за 
развитието на 
клъстерите в 
България" 

Основната цел на 
процедурата е да  допринесе 
за създаването и развитието 
на клъстери в България като 
фактор за повишаване на 
конкурентоспособността на 
българските предприятия чрез 
предоставянето на подкрепа 
за изграждане и укрепване на 
административния и 
управленски капацитет на 
клъстера, развитие на 
продуктите и услугите, 
разширяване на пазарните 
позиции, привличане на нови 
членове на клъстера, както и 
насърчаване на инвестициите 
в съвременни технологии и 
оборудване за общи 
клъстерни дейности. 

открита процедура за 
подбор на проекти, 
покриващи 
определени 
изисквания за 
качество 

 без 
определен 
срок за 
кандидатст
ване   

 
17. 

BG161PO003-1.1.03 
"Развитие на 
стартиращи 
иновативни 
предприятия чрез 
подкрепа за 
внедряване на 
иновативни 
продукти, процеси и 
услуги" 

Основната цел на 
процедурата е да предостави 
интегрирана консултантска и 
инвестиционна подкрепа на 
българските стартиращи 
иновативни предприятия в 
изпълнението на успешни 
проекти за внедряване в 
производството и пазарна 
реализация на иновативни 
продукти, процеси и услуги 

открита процедура за 
подбор на проекти, 
покриващи 
определени 
изисквания за 

качество 

 

 без 
определен 
срок за 
кандидатст
ване 
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(като услугите следва да са 
резултат от внедрен 
иновативен процес или 
продукт) с висока добавена 
стойност. 

 
18. 

BG161PO001/1.1-
04/2008 

Министерство на 
регионалното развитие и 
благоустройството уведомява 
конкретния бенефициент - 
Агенция по заетостта, по 
схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO001/1.1-
04/2008 „Подкрепа за 
осигуряване на подходяща и 
ефективна инфраструктура на 
бюрата по труда, 
допринасяща за развитието 
на устойчиви градски 
ареали", че съгласно чл. 34 на 
ПМС №121/31.05.2007 г., на 
основание Заповед № РД-02-
14-2283/08.11.2011 год. на 
Ръководителя на 
Управляващия орган на 
Оперативна програма 
„Регионално развитие" 2007-
2013 г. е нанесена корекция в 
Изискванията за 
кандидатстване по 
горепосочената схема. 

Агенцията по 
заетостта в качеството 
и на конкретен 
бенефициент 

 до 31 май 
2012 г. 

 
19. 

BG161PO001/1.1-
02/2008 

Обявява процедура за 
директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна 
програма „Регионално 
развитие" 2007-2013 
и кани Министерството на 
образованието и науката в 
качеството му на конкретен 
бенефициент да представи 
Средносрочна рамкова 
инвестиционна програма по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво 
и интегрирано градско 
развитие", операция 1.1. 
„Социална инфраструктура", 
по Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощBG161PO001/1.1-
02/2008: "Подкрепа за 
осигуряване на подходяща и 
ефективна държавна 
образователна 

 Министерството на 
образованието и 
науката  
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инфраструктура, допринасяща 
за развитието на устойчиви 
градски ареали." 

 
20. 

BG161PO001/5-
01/2008 

Министерство на 
регионалното развитие и 
благоустройството обявява 
процедура на директно 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна 
програма "Регионално 
развитие" 2007-2013г. по 
Приоритетна ос 5 "Техническа 
помощ", Oперация 5.1. 
„Програмиране, управление, 
мониторинг, оценка и 
контрол", Операция 5.2. 
„Комуникация, информация и 
публичност", Операция 5.3. 
„Изграждане на капацитет на 
бенефициентите на ОПРР ", 
по Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO001/5-01/2008 
"Техническа помощ за 
подготовка, управление, 
наблюдение, оценка, 
информация, контрол и 
укрепване на 
административния капацитет 
за изпълнение на ОП 
"Регионално развитие" 2007-
2013 г." 

 ГД "Програмиране на 
регионалното 
развитие" 

 без 
определен 
срок за 
кандидатст
ване 

 
21. 

BG161PO005/12/1.20
/02/29 

Министерство на околната 
среда и водите обявява 
процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с определен 
срок за представяне на 
проектно предложение -
 BG161PO005/12/1.20/02/2
9 „Разработване на планове 
за управление на риска от 
наводнения". 

Конкретни 
бенефициенти по 
процедурата са 
четирите басейнови 
дирекции за 
управление на водите 
в Република 
България: 

20 050 000 
лева, 

15.06.2012
г. 

 
22. 

BG051PO001-5.1.05 
„Съпричастност" 

Целта на операцията е 
създаване на предпоставки за 
активно социално включване на 
хората с увреждания 
посредством популяризиране и 
реално приложение на 
политиките за равни 
възможности и социално 
включване.  

Допустими кандидати 
по настоящата 
процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ са 
Национално 
представителните 
организации на хора с 
увреждания и 
национално 
представителните 

Общият 
предвиден 
размер по 
схемата е 5 
000 000 лв 

22.06.2012
г., 17.00 ч. 
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организации за хора с 
увреждания съгласно 
§1, т.10 от ДР на 
Закона за интеграция 
на хората с 
увреждания 

 
23. 

Три милиона лева за 
избягване на 
дублиращи се 
функции в 
държавната 
администрация 

Крайната цел е подобряване на 
обслужването и 
удовлетвореността на 
потребителите на услуги; 
идентифициране на начини за 
намаляване на разходите; 
намаляване на размера и 
обхвата на структурите на 
публичната администрация; 
идентифициране на функции и 
услуги, които могат да бъдат 
децентрализирани или 
премахнати; осигуряване на по-
висока ефикасност в дейността 
на държавната администрация. 

централните 
администрации 

 от 50 000 до 
300 000 лева  

19.06. 2012 
г. 
(вторник), 
17:30 часа   

 
24. 

BG051PO001-3.1.09 
„Система за 
квалификация и 
кариерно израстване 
на преподавателите 
във висшите 
училища”. 

Министерство на 
образованието, младежта и 
науката, чрез Главна дирекция 
„Структурни фондове и 
международни образователни 
програми", в качеството си на 
Договарящ орган по 
приоритетни оси 3 и 4 на ОП 
РЧР, кани желаещите да 
представят проектни 
предложения по Приоритетна 
ос 3 „Подобряване качеството 
на образованието и обучението 
в съответствие с потребностите 
на пазара на труда за 
изграждане на икономика, 
основана на знанието", Основна 
област на интервенция 3.1. 
„Подобряване качеството на 
услугите в образованието и 
обучението" посредством схема 
за безвъзмездна финансова 
помощ: BG051PO001-3.1.09 
„Система за квалификация и 
кариерно израстване на 
преподавателите във висшите 
училища". 

кани желаещите да 
представят проектни 
предложения по 
Приоритетна ос 3 

- 25 юни 
2012 г., 
16.30 ч. 

 
25. 

BG051PO001-3.1.08 
„Усъвършенстване на 
системите за 
управление във 
висшите училища”. 

• Усъвършенстване на 
системата за управление във 
висшите училища - системи за 
управление на качеството, 
системи за администриране на 
процесите, системи за 
информационно обслужване на 
учебната дейност, системи за 
събиране на информация за 
научно-изследователската 

кани желаещите да 
представят проектни 
предложения 

- Крайният 
срок за 
получаване 
на 
проектните 
предложен
ия е 20 
юни 2012 
г., 16.30 ч. 
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дейност и др. 

• Разработване на критерии, 
методи и процедури за 
повишаване на качеството на 
присъщите дейности на 
висшите училища и резултатите 
от тях. 

 
26. 

7 млн. лева по ОПАК 
за подобряване на 
работата на 
съдилищата 

Нови 7 млн. лева се 
предоставят по Оперативна 
програма „Административен 
капацитет" (ОПАК), за 
подобряване на процеса на 
управление на човешките 
ресурси в съдилищата. 
Средствата са предвидени по 
новата процедура по 
програмата, която стартира 
утре, 8 май 2012 г. Ще бъдат 
финансирани проекти за 
повишаване на квалификацията 
на съдии и съдебни помощници 
за работа с дела от 
компетентността на съответния 
съд, както и за повишаване на 
квалификацията на 
административни 
ръководители, съдебни 
служители и администратори за 
по-качествено изпълнение на 
техните задължения.   

 
- 

Общият 
бюджет на 
безвъзмездна
та финансова 
помощ е 7 
млн. лв., 
минималната 
стойност за 
отделните 
проекти е 50 
000 лв., а 
максималният 
праг - няма. 
 

 

 
Проектни 
предложен
ия ще 
могат да се 
подават 
до 9 
юли 2012 
г., 17:30 ч. 

 
27. 

BG051PO001-1.2.03 
“Насърчаване 
стартирането на 
проекти за развиване 
на самостоятелна 
стопанска дейност – 
Компонент ІІ” 

ЦЕЛ НА СХЕМАТА ЗА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ: 
- Предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
за предприятията, 
регистрирани от 
лицата, успешно завършили 
обучението и/или ползвали 
услуги по Компонент I. 

 
- 

 
Краен срок 
за 
подаване/р
егистриран
е на 
проектните 
предложен
ия: без 

определен 
срок, но не 
по-късно от 
31 май 
2013 г., 
16.30 ч. 

 
28. 

Променени са 
изискванията за 
кандидатстване по 

Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството 
уведомява конкретния 

- Максимално - 
39 147 164,20 
лв. 

18 май 
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                                          Благодарим  

на всички наши партньори, които работят и допринасят за развитието на 
общността ни !!! 

 

Готови сме да отговорим на възникнали от Вас въпроси. 

Не се колебайте и се свържете с нас !!! 

 

ЦЕНТЪР “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ”       
Пловдив, ул. „К. Фотинов” № 15, тел. 032/628374, ел. поща: center@centerbg.org 

                                                                        www.centerbg.org 

схема 
BG161PO001/2.2-
01/2011 

бенефициент по схема за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO001/2.2-01/2011 
”Подкрепа за развитие на 
критична, защитена, сигурна и 
надеждна обществена ИКТ 
инфраструктура”, че са 
нанесени изменения в 
Изискванията за 
кандидатстване по 
горепосочената схема 

2012г. 

 
29. Актуализирано 

обявление към 
25.04.2012 г. 

 

BG161PO001/3.1-03/2010 
„Подкрепа за развитието 
на природни, културни и 
исторически атракции” 

Обявление за възлагане на 
договори 

  
 

 
30. Допълнение към 

обявление за 
възлагане на 
договори 

• BG161PO001/4.1-03/2010 
„Подкрепа за прилагане на 
мерки за енергийна 
ефективност в общинската 
образователна инфраструктура 
на 178 малки общини” 
24042012Obiavlenie za 
vazlagane na dogovori_4.1-
03.pdf 
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