
ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 В СЪОТВЕТСТВИЕ С МИСИЯТА И ЦЕЛИТЕ НА „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ” 
 

Източник Кратко описание Кой може да 

кандидатства 

Срокове Уебсайт, лице за 

контакт 

 

Иновационна 

програма за 

обществени 

библиотеки 

(Public Library 

Innovation 

Program) 

 

Програмата, финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, 

цели да стимулира развитието на иновативни услуги от 

обществени библиотеки за и с участието на местните общности. 

Конкурсът ще подкрепи идеи, които въвеждат модерни 

технологии, за да посрещнат нуждите на своите потребители и да 

подобрят качеството им на живот.  Максимум 10 едногодишни 

проекта на стойност до 30 000 американски долара всеки ще бъдат 

одобрени на първия етап на програмата.  
 

 

Обществени 

библиотеки и 

други организации 

от развиващи се 

страни и държави 

в преход 

(включително от 

България) 

 

16.11.2009 – 

28.02.2010 

 

http://www.glbulgaria.

bg/page.php?c=48&d=

64 

Breda Karun, PLIP 

Program Manager 

eIFL.net 

Piazza Mastai 9 

00153 Rome, Italy 

Tel.: +39 06 5807217 

Fax: +39 06 5807246 

Email: plip@eifl.net 
http://plip.eifl.net/ 

 

 

Програма 

„Подкрепа за 

ИКТ политики” 

от Рамкова 

програма 

„Конкуренто-

способност и 

иновации” 

Четвъртият конкурс по тази програма ще разпредели 30 милиона 

евро (на общоевропейско ниво) за финансиране на проекти  по 

шест различни цели в областта „ДИГИТАЛНИ БИБЛИОТЕКИ”. 

Три от тези цели се отнасят до Европеана - Интернет портал, 

разработен като дигитална библиотека, музей и културен архив на 

Европа: 

1. Координиране на Европеана 

2. Увеличаване/окрупняване на съдържанието в Европеана 

3. Дигитализация на съдържание за Европеана 

 

Библиотеки, 

неправителствени 

организации, 

стопански 

организации, 

образователни и 

културни 

институции, 

държавни 

администрации. 

 

21.01 -

01.06.2010 г. 

 

http://ec.europa.eu/info

rmation_society/activiti

es/econtentplus/index_

en.htm 

 

Тотка Чернаева, 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 
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Другите три цели в областта дигитални библиотеки се отнасят до 

действия с по-общ характер: 

4. Достъп до информация за европейски права / регистър на 

произведения без носител на авторско право 

5. Отворен достъп до научна информация 

6. Статистика за дейности по дигитализация на културно 

наследство 

Кандидатства се за участие в тематични мрежи и в мрежи за 

обмяна на добри практики. 

 

(По тази мярката 

кандидатстващата 

библиотека трябва 

да е част от 

консорциум от 

поне 7 партньора 

от 7 различни 

европейски 

държави) 

съобщенията 

Тел. 949-2429. 

 

Програма „Живо 

наследство” 2010 

(с финансовата 

подкрепа на 

Фондация 

„Америка за 

България”, 

администрирана 

от Фондация 

„Работилница за 

граждански 

инициативи”) 

 

Програмата е насочена към подкрепа на инициативи за опазване и 

представяне на местното културно материално и нематериално 

наследство с активното участие на местните жители. Приоритетно 

ще бъдат финансирани проекти, които в процеса на работа ще 

могат да представят конкретни продукти, свързани с наследството 

- изложба, представление, пърформанси, книги, дискове и други.  

 

Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс 

е 60000 лева. Предвижда се да бъдат финансирани най-малко 15 

проекта. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на 

един проект е 4000 лева.  

 

Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 20% 

съфинансиране на общите разходи по проекта. Собственият 

принос може да бъде в натура (доброволен труд, материали, офис 

оборудване, техника и др.) и финансов (пари в брой, привлечени 

от местната общност).  

 

Групи от 

граждани, 

настоятелства, 

клубове, 

читалища, 

сдружения, 

фондации или 

други граждански 

структури (без 

фирми и 

индивидуални 

граждани) 

 

Февруари - 4 

март 2010 г. 

 

http://www.wcif-

bg.org/cfp/23/580/New

-text 

 

E-mail: konkurs@wcif-

bg.org   
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Фондация 

„Америка за 

България” 

 

 

С ресурс от 400 млн. долара за идните години фондацията 

подпомага израстването на динамичен частен сектор в България и 

насърчава личната предприемчивост и инициативност. Подкрепя 

проекти в социалната сфера, изкуство и култура, културен 

туризъм, гражданско общество и демократични институции, 

земеделие и околна среда. В тематичната област „Образование и 

библиотеки” фондацията подкрепя инициативи за подобряване 

на качеството на преподаване и обучение в българите училища и 

университети, както и за укрепване и развитие на обществените 

библиотеки в страната. Кандидатства се с кратко писмо, не по-

дълго от две страници, което представя кандидатстващата 

организация, намеренията, целите и продължителността на 

проекта, както и общата сума на необходимото финансиране. При 

положително становище за идеята за проект се попълват 

официалните формуляри.   

 

 

Ефективни 

организации с 

оригинално 

мислене и 

съответствие на 

целите с тези на 

фондацията. 

 

Целогодишно 

 

www.americaforbulgari

a.org  

 

applications@americaf

orbulgaria.org 

 

Иванка Н. Цанкова, 

Програмен директор 

„Образование и 

библиотеки” 

 

Ул. „Проф. Асен 

Златаров” 5 

1504 София, България 

 
Тел (+359-2) 806 3800 

Факс (+359-2) 8435123 

 

 

Столична 

програма 

"Култура" 

 

Програма има за цел да подкрепи създаването и достъпа до 

разнообразни културни практики на територията на община 

София-град. Могат да кандидатстват юридически лица от 

различен профил (включително НПО и такива, създадени със 

закон или акт на орган на изпълнителната власт) със седалище в 

София.  За 2010 г. програмата ще подкрепи със суми от 8 000 до 

40 000 лева проекти в 9 приоритетни направления. Финансират се 

до 80% от разходите, като за останалите 20% е необходимо да се 

представи банкова референция.  

 

Български 

физически (само 

по приоритет 

„Мобилност") и 

юридически 

лица, 

регистрирани в 

София.  

 

 

1-30 март, 

2010 г. 

 

http://www.sofiaculture

.bg/index.php?show=m

pk 

 

987-78-94, Ирина 

Занева;  

986-22-75, Надежда 

Семова 
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Програма 

„Младежта в 

действие” 

 

Главна цел на програмата е да се развие сътрудничеството между 

младежта в Европейския съюз чрез предоставяне на възможности 

на младите хора в 31 страни участнички в програмата да участват 

в групови обмени и доброволческа работа, както и чрез 

осигуряване на подкрепа за широк диапазон от дейности и 

сътрудничество в сферата на младеж-та. Специфични приоритети 

на програмата за 2010 г. са: 

 Европейска година на борбата срещу бедността и 

социалното изключване. 

  Младежка безработица и насърчаване на активното 

участие в обществото на млади безработни хора. 

 Повишаване на осведомеността и мобилизиране на 

младите хора за посрещане на световните 

предизвикателства. 

Програмата подкрепя проекти в 5 основни дейности: Младежта за 

Европа, Европейска доброволческа служба, Младежта по света, 

Системи за подкрепа на младежта, Подкрепа за европейско 

сътрудничество в сферата на младежта. 
 

 

Местни и 

международни 

НПО; местни и 

регионални 

публични органи; 

неформални групи 

от млади хора; 

организации със 

стопанска цел, 

организиращи 

прояви в сферата 

на младежта / 

културата / спорта 

 

 
Пред 

национална 

агенция:  
1 февр. 

1 април 

1 юни 

1 септ. 

1 ноември 

 

Пред EU  

агенция: 

1 февр. 

1 юни 

1 септ. 

 

http://www.youthbg.inf

o/bg/youth_in_action/ 

 

http://ec.europa.eu/yout

h/index_en.htm  

 

Програма 

МАТРА към 

Холандското 

посолство в 

България 

 

Програмата има за цел да подпомогне изграждането на 

плуралистични демократични конституционни държави. 

Финансира дейности, които подпомагат процеса на социална 

трансформация, насърчават участието на гражданите и 

създаването на по-ефективна, демократична и достъпна форма на 

управление. Програмата е основана на два основни подхода към 

социалната трансформация: чрез гражданите и чрез управлението. 

 

Образователни 

институции, 

НПО, медии, 

държавната 

администрация, 

пациентски 

организации и др.  

 

Текущ (до 

изчерпване на 

средствата) 

 

http://bulgaria.nlembas

sy.org/financial/matra_

small_embassy  

 

Боряна Кацарска 

Холандско посолство  

Тел. 02/ 816-0370 
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Има 4 инструмента: големи проекти, международни проекти, 

обучителни проекти (на наднационално ниво, кандидатства се в 

Холандия) и малки проекти (на национално ниво, кандидатства се 

в Холандското посолство). За 2010 г. са активни обучителната 

програма и програма МАТРА/КАП (за малки проекти до 15000 

евро). 

 

 

 

Оперативна 

програма 

„Развитие на 

селските райони” 

 

 

Програмата работи по 4 основни оси: 1) “Подобряване на 

конкурентоспособността на земеделския и горски сектори”, 2) 

“Подобряване на околната среда и селската природа (управление 

на земята)”, 3) “Качеството на живот в селските райони и 

разнообразяване на селската икономика” и 4) “Лидер”. 

Библиотеки и читалища биха могли да кандидатстват 

(самостоятелно, като част от по-големи партньорства, или като 

вторични бенефициенти ) по някои от мерките по тези оси както 

следва: 

 Мярка 111 - „Професионално обучение, информационни 

дейности и разпространение на научни знания“  

Обучение чрез курсове и чрез информационни дейности в 

областта на земеделието и горите на земеделски производители и 

собственици на гори, както и на заетите в техните стопанства. 

 Мярка 311 - „Разнообразяване към неземеделски дейности“ 

  развитие на селски туризъм и местно занаятчийство;  

  развитие на социални услуги за населението в селските райони  

 Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката 

 

Ос 1 - земеделски 

производители; 

полупазарни 

стопанства, млади 

фермери; организа-

ции на производи-

тели; лица, които са 

заети в селското и 

горското стопан-

ство; собственици 

на гори вкл. техни 

сдружения – частни 

и общински; микро-, 

малки и средни 

предприятия от 

хранително-

преработвателния 

сектор;  институции 

или организации 

(публични или 

частни), осигурява-

щи консултантски 

услуги, професио-

 

Текущ 

(2009-2013 г. 

- по 

съответните 

мерки) 

 
http://prsr.government.

bg/ 

 
МИНИСТЕРСТВО 

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

И ХРАНИТЕ 

бул. “Хр. Ботев” 55 

1040 София 

 тел. (+359-2) 98 

511 199 

 

Дирекция “РСР” 

тел. (+359-2) 98 511 

428;  

факс (+359-2) 981 94 

23 

E-mail: 

rdd@mzh.government.

bg  
www.mzh.government.

bg  

mailto:rdd@mzh.government.bg
mailto:rdd@mzh.government.bg


в селските райони“ (мярката се прилага в 231 общини в 

селските райони с основни бенефициетни общини и НПО): 

  Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на 

общински или други сгради, използвани за предоставяне на 

обществени услуги;  

  Изграждане на нови или подобряване на съществуващи 

центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, 

театри, библиотеки), включително създаването на мобилни 

такива;  

  Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно 

време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);  

  Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:  

 грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително 

специализиран транспорт; 

 грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни 

центрове и др.), включително специализиран транспорт; 

 Мярка 313 – „Насърчаване на туристическите дейности“; 

 Мярка 322 - „Обновяване и развитие на населените места“; 

 Програма „LIDER” (чрез местни инициативни групи – 

МИГове, изготвили съответната стратегия за местно 

развитие) 

Финансовата помощ за проекти на общини е до 100% от общите 

разходи, като максималният размер на субсидията за тях е 

3 000 000 евро. 

нално обучение и 

информационни 

дейности; 

 

Ос 2 – земеделски 

производители от 

необлагодетелстван

и райони, земедел-

ски производители 

желаещи да се зани-

мават с биологично 

земеделие; собстве-

ници на гори вкл. 

техни сдружения; 

собственици и/или 

ползватели на гори 

и земеделски земи, 

чиито места попадат 

в обхвата на Евро-

пейската екологична 

мрежа Натура 2000; 

 

Ос 3) – Общини от 

селските райони 

(посочени в Прило-

жение №6 на ПРСР): 

земеделски произ-

водители; микро-

предприятия; общи-

ни; юридически 

лица с нестопанска 

цел (включително 

 



Финансовата помощ за проекти на читалищата и ЮЛНЦ  е до 70% 

от общите разходи, като минималният размер на финансиране е 10 

000 евро, а максималният – 500 000 евро. 

 

читалища); юриди-

чески и физически 

лица; образователни 

и квалифициращи 

институции; 

 

Ос 4 - Местни ини-

циативни групи 

(МИГ), физически и 

юридически лица, 

неправителствени 

организации и 

общини в районите, 

където има одобрена 

и действаща МИГ. 

 

Оперативна 

програма 

„Регионално 

развитие” 

 

 
Програмата работи по 5 приоритетни оси: 1) Устойчиво и интегрирано 

градско развитие; 2) Регионална и местна достъпност; 3) Устойчиво 

развитие на туризма; 4) Създаване на регионални и местни мрежи, 

сътрудничество и изграждане на капацитет; и 5) Техническа помощ. 

Библиотеки и читалища биха могли да участват като партньори и 

вторични бенефициенти на други институции и организации, 

кандидатстващи по някои от операциите по тези оси както следва: 

 
Ос 1, Операция 1.1. Социална инфраструктура (чрез Министерството на 

културата - за държавните културни институции и общини – за проекти, 

свързани с общинската собственост): 

  Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на местни, 

регионални и национални публични образователни институции – детски 

ясли и градини, основни и средни училища (напр. учебни зали, 

библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, 

интернет връзки и ИКТ оборудване); 

 

Общини, областни 

администрации, 

общински фирми, 

сдружения на 

общини, НПО с 

местно 

представителство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущ 

(2009-2013 г. 

- по 

съответните 

операции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.bgregio.eu 

 

Министерство на 

регионалното развитие 

и благоустройството  

 

Главна дирекция  

"Програмиране на 

регионалното развитие"  

 

Адрес:  

1202, София, България  

ул. "Кирил и Методий"  

17-19 (в сградата на 

МРРБ) 

 

http://www.bgregio.eu/


  Оборудване за онлайн обслужване, въвеждане на нови методи за 

обучение, е-Включване и интеграция на малцинствата, хората с 

увреждания и старите хора  за институциите от публичния  

сектор (социални, културни, здравни институции); 

  Подобряване на инфраструктурата на публичните институции от 

културната сфера чрез строителство, ремонт, рехабилитация и 

оборудване на културни центрове, обществени театри, читалища, 

библиотеки и други съоръжения, свързани с културния живот. 

 

Ос 2, Операция 2.2. Информационни и комуникационни мрежи и услуги 

(чрез общини и социални и образователни институции и други 

обществени организации в партньорство с общини): 

 Създаване на обществени сървърни паркове за съхранение на 

обществени информационни системи и данни; 

  Въвеждане на мерки и системи за осигуряване на данни и безопасност 

на комуникациите, съгласно европейските стандарти и изискванията на 

бизнеса. 

 

Ос 2, Операция 2.3. Достъп до устойчиви и ефективни енергийни 

ресурси:  

  Намаляване разходите за отопление на общинските и обществените 

сгради (училища, болници, читалища и др.) 

 

Ос 2, Операция 2.3. Достъп до устойчиви и ефективни енергийни 

ресурси:  

  Намаляване разходите за отопление на общинските и обществените 

сгради (училища, болници, читалища и др.) 

 

Ос 3, Операция 3.1.  Подобряване на туристическите атракции и 

свързаната с тях инфраструктура (чрез общини, сдружения на общини, 

Министерство на културата, общини в координация с МК): 

  Развитие на природни, културни и исторически атракции - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел: 940-5439          

Факс: 987-7450 

e-mail: 

oprd@mrrb.government.

bg 
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възстановяване, опазване, експониране, оборудване, въвеждане на 

техники и програми за интерпретация и анимация и др.; 

  Организиране на събития, като например фестивали, събития на 

открито, спортни състезания, фолклорни прояви, представяне на 

местни/регионални традиции, кухня, занаяти и др. 

 

Ос 3, Операция 3.2. Развитие на регионалния туристически 

продукт и маркетинг на дестинациите (чрез общини и МК): 

 Дейности подпомагащи развитието на регионални продукти и 

пазарната информация, регионален маркетинг; 

 Рекламни дейности като подготовка и разпространение на 

информационни и рекламни материали за региона и неговите 

туристически продукти, организиране на регионални 

туристически панаири, автори на пътеводители, журналисти и др.; 

 Въвеждане на съвременни технологии и информационни 

системи с цел подобряване информационното обслужване на 

посетителите, интернет-базирани регионални системи за 

информация и разпространение (e-маркетинг), бази данни и др.; 

 Дейности по обществено осведомяване и информационни услуги 

за местния бизнес и общности, като например комуникационни 

кампании за подобряване на осведомеността относно природното 

и културното наследство; 

 

Ос 4, Операция 4.4. Междурегионално сътрудничество (чрез 

областни администрации, сдружения на общините, общини, 

еврорегиони, НПО в партньорство с общини или областни 

администрации): 

 Обучения, семинари, конференции, пътувания с учебна цел, 

съвместни срещи, включващи и социално-икономическите 

партньори (университети, НПО, бизнес сдружения, синдикати); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Разпространение на информация и кампании за повишаване на 

информираността на населението; 

 Разработване на материали за дистанционно обучение и 

дискусионни форуми в Интернет; 

 Реализиране на иновационни подходи (пилотни проекти). 

 

NB: За 2010 г. интерес представляват схемите: 

 

 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни 

културни събития”. Ще бъдат разпределени 19 558 300 

лева за организиране на иновативни културни събития 

по Операция 1.1 „Социална инфраструктура” на 

Приоритетна ос 1 (Устойчиво и интегрирано градско 

развитие) . Минимален размер на проектите 50 000 лева 

максимален  - 500 000 лева. 

 

 „Подкрепа за организиране на събития с регионален и 

национален обхват и въздействие”. Предвидени са  6 238 

348,62 лева за организиране на събития с регионален и 

национален обхват и въздействие по Операция 3.2 

„Развитие на регионалния туристически продукт и 

маркетинг на дестинациите” по приоритетна ос 3 

(Устойчиво развитие на туризма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 общини в  

агломерационни 

ареали, НПО 

 

 

 

 

 

Министерство на 

културата 

 

 

 

 

 

 

От 

01/06/2010 до 

01/09/2010 

 

 

 

 

 

От 

03/05/2010 до 

03/08/2010 
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Оперативна 

програма 

„Човешки 

ресурси”  

 
Програмата работи по 8 приоритетни направления, като в посочените 

по-долу биха могли да се включат библиотеки и читалища 

(самостоятелно или в партньорство с организации, които са 

бенефициенти по програмата). 

 

 
МОН, 

образователни и 

обучителни 

институции, детски 

градини, НПО, 

 

Текущ 

(2009-2013 г. 

- по 

съответните 

 

http://ophrd.governmen

t.bg/ 

 

УПРАВЛЯВАЩ 
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 Приоритетно направление 4. Подобряване на достъпа до образование и 

обучение  

 

 Достъп до образование и обучение за групи в неравностойно 

положение: 

• осигуряване на необходимите условия и ресурси за 

реализиране на процеса на интеграция на представители на 

малцинствени етнически групи; 

• осигуряване на необходимите условия и ресурси за 

реализиране на процеса на интеграция на лица със 

специални образователни потребности;  
• образователни услуги и дейности за необхванати и 

отпаднали ученици. 

 

 Децата и младежта в образованието и обществото: 

• разширяване на извънкласните и извънучилищни форми на 

обучение. 

 

 Развитие на системата за учене през целия живот:  
• развитие на професионалното образование и обучение; 

• предоставяне на възможности за ограмотяванe на възрастни; 

• развитие на дистанционни форми на обучение. 
 

Приоритетно направление 5. Социално включване и насърчаване на 

социалната икономика 

 

 Социални услуги в подкрепа на интеграцията на пазара на труда: 

• Информиране на обществото за потребностите на хората с 

увреждания и тези в неравностойно положение и 

възможностите на различните социални програми и   

общини, ресурсни 

центрове, центрове 

за професионално 

обучение, 

извънучилищни 

педагогически 

учреждения;      

читалища, 

Център за 

образователна 

интеграция на 

децата и 

учениците  от 

етническите 

малцинства, 

спортни клубове и 

младежки 

организации; 

социално-

икономически 

партньори, 

Национален 

педагогически 

център, Център за 

учебно-

тренировъчни 

фирми в средните 

професионални 

училища, 

работодатели и 

браншови 

организации; 

операции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАН 

 

 Министерство на  

труда и социалната 

политика 

 1051 София  

ул. „Триадица” № 2  

тел: +359 2 811 9600 

тел: +359 2 932 9510  

факс: +359 2 981 6978  

е-mail: 

efipp@mlsp.governme

nt.bg   

http://еf.mlsp.governm

ent.bg/   

 

МЕЖДИННИ ЗВЕНА  

 

Министерство на 

образованието, 

младежта и науката 

тел: +359 2 872 0704  

факс: +359 2 873 9974  

е-mail: infosf@mon.bg   

http://sf.mon.bg/   

 

Агенция за социално  

подпомагане  

тел: +359 2 935 05 65  

факс: +359 2 986 1198  

mailto:efipp@mlsp.government.bg
mailto:efipp@mlsp.government.bg
http://�f.mlsp.government.bg/
http://�f.mlsp.government.bg/
mailto:infosf@mon.bg
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общностните инициативи за установяване на равни 

възможности за тях и социалното им включване и 

реализиране в областта на социалната икономика; 

• Информационни кампании, свързани с превенция на 

детското изоставяне, възможности за приемни семейства, 

настаняване при близки и роднини, осиновяване и други 

форми на социални услуги да деца и подкрепа на 

родителите; 

• Въвеждане на иновативни подходи за електронно включване 

и развитие на електронното общество с оглед на социалното 

включване на хората от целевите групи. 
 

 Работоспособност чрез по-добро здраве: 

• обществени информационни промоционни и превенционни 

здравни кампании. 

 

NB: За 2010 г. интерес представляват схемите: 

 

 „Да направим училището привлекателно за младите 

хора”. Ще бъдат разпределени 30 000 000 лева за: 

•  създаване на условия за развитие на потенциала на 

всяко дете, за осигуряване на възможности за  

физическо, интелектуално и личностно развитие, 

пълноценна социална интеграция и последваща 

професионална реализация; 

• включване на децата и учениците в дейности за 

формиране на компетентности за активно участие в 

икономическия, социалния и културния живот като 

отговорни граждани 

 Минимален размер на проектите 50 000 лева; 

доставчици на 

социални услуги, 

консултантски 

фирми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• училища; 

• общини и 

райони на 

общини; 

• извънучилищни 

педагогически 

учреждения; 

• НПО 

(вкл. читалища, 

спортни клубове, 

младежки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 

01/04/2010 до 

30/06/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е-mail: 

asppr@asp.government

.bg   

http://www.asp.govern

ment.bg/   

 

Агенция по заетостта  

тел: +359 2 980 87 19  

факс: +359 2 987 7802  

е-mail: 

efip@az.government.b

g   

http://www.az.governm

ent.bg/     

 

 

 

 

http://ophrd.governmen

t.bg/view_doc.php/154

1  
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максимален  - 390 000 лева. 

 

 „Да превърнем знанията в умения”. Предвидени са  8 000 

000 лева за създаване на възможности за практически 

занимания за ученици от общото образование с цел 

повишаване на уменията им в области на обучение – 

чуждоезикови,  природо-математически и 

технологични, изкуства и др.  

Минимален размер на проектите 50 000 лева; 

максимален  - 100 000 лева. 

 

организации и др.) 

 

• гимназии; 

• профилирани 

гимназии; 

• средни общо-

образователни 

училища; 

• общини и 

райони на 

общини 

 

От 

01/04/2010 до 

30/06/2010 

 

 

 

http://ophrd.governmen

t.bg/view_doc.php/154

1 

 

Оперативна 

програма 

„Административе

н капацитет”  

 

Програмата цели подобряване на работата на държавната 

администрация за реализиране на ефективни политики, 

качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на 

условия за устойчив икономически растеж и заетост; повишаване 

на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната 

система, както и повишаване на капацитета на структурите на 

гражданското общество. 

Специфичните цели са: 1) Ефективно функциониране на 

администрацията и на съдебната система; 2) Подобряване на 

управлението на човешките ресурси и повишаване на 

квалификацията на служителите в държавната администрация, 

съдебната система и структурите на гражданското общество 

(СГО); 3) Модерно обслужване от страна на администрацията и на 

съдебната система. 

Целите на програмата се постигат чрез дейности, разделени в 

четири основни приоритетни оси:  

 

Централната, 

областните и 

общинските 

администрации; 

органите на 

съдебната власт; 

социално-

икономическите 

партньори и 

неправителствени 

организации; 

конкретни 

бенефициенти (по 

списък)   

 

 

 

Текущ 

(2009-2013 г. 

- по 

съответните 

процедури) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opac.gover

nment.bg  

 

Министерство на 

финансите 

Дирекция Оперативна 

програма 

"Административен 

капацитет" 

София 1000, ул. "Г. С. 

Раковски" 102 

Тел: +359-2 9859-5501 

 +359-2 9859-5501       
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 Приоритетна ос I: Добро управление 

 Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси 

 Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване 

и развитие на електронното управление  

 Приоритетна ос IV: Техническа помощ 

 

NB: За 2010 г. интерес представляват процедурите: 

 

 1.3. „Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики.” Ще бъдат 

разпределени 7 000 000 лева за: 

•  Подобряване на процеса на разработване и прилагане 

на политики в партньорство и координация с всички 

заинтересовани страни, С АКЦЕНТ В ОБЛАСТТА НА 

здравеопазването, образованието и КУЛТУРАТА; 

• Изпълнение на целите на Лисабонската стратегия и 

подготовка на България за участие в стратегия ЕС 

2020 

Процедура включва и сферата на опазването на 

културното наследство и многообразие. Във връзка с 

чувствителни за запазването на националната 

идентичност в рамките на разширения ЕС въпроси, в 

тази сфера е необходимо да бъдат усъвършенствани 

методите за управление на културното наследство и 

координацията с всички заинтересовани страни – 

местните власти, гражданското общество и 

партньорите.” 

Минимален размер на проектите 250 000 лева; 

максимален  - няма. По тази схема не се изисква 

 

 

 

 

 

 

 

 

Централни 

администрации 

(библиотеки и 

читалища биха 

могли да 

участват като 

изпълнители или 

целеви групи в 

рамките на 

спечелен проект 

от централна 

администрация – 

примерно тази на 

Министерството 

на културата или 

негови 

структури) 
 

 

 

 

 

 

 

От 

01/04/2010 до 

30/06/2010 

 

факс: +359-2 9859-5511 

E-mail: 

info@opac.government

.bg    
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съфинансиране на проекта от страна на кандидата.  
 

 

Програма „Учене 

през целия 

живот” 

 

Програмата работи за засилване на обмена, сътрудничеството и 

мобилността между образователните и обучителните системи на 

Европейската общност с цел те да могат да постигнат качество на 

световно  ниво. Състои се от: 

 Четири секторни програми, насочени към: 

•  училищното образование (секторна програма 

„Коменски”) 

•  висшето образование (секторна програма „Еразъм”) 

•  професионалното образование (секторна програма 

„Леонардо да Винчи”) 

•  образованието за възрастни (секторна програма 

„Грюндвиг”) 

 Хоризонтална програма, насочена към различни области 

(сътрудничество на политическо ниво и иновации в 

областта на ученето през целия живот, популяризиране на 

изучаването на чужди езици; разработване на нови ИКТ-

базирани продукти, разпространение и прилагане на 

резултатите от програмата) 

 Програма „Жан Моне” в подкрепа на преподавателите, 

изследователите, ангажираните в процеса на европейската 

интеграция и работещите в основни европейски 

институции 

 

NB: За 2010 г. интерес представлява: 

 

 Покана за кандидатстване за участие в 

 

Служители от 

формалната и 

неформалната 

образователна 

система, които 

работят на пълен 

или непълен 

работен ден в 

сектора за 

образование на 

възрастни, 

включително и 

доброволчески 

персонал 

(библиотекари и 

читалищни дейци 

биха могли да 

участват, ако са 

ангажирани в 

преподавателка, 

управленска или 

изследователска 

дейност по някоя 

от линиите) 

 

Ръководители, 

 

Текущ (2007 

– 2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 30/06/2010 
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ЦЕНТЪР ЗА 

РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ  

Ул. "Граф Игнатиев" 

15, ет. 3 

1000 София 

Тел. (+359 2) 9155 010 

Факс: (+ 359 2) 9155 

049  

hrdc@hrdc.bg 
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квалификационни дейности за служители в сферата на 

образование за възрастни по секторна програма 

“Грюндвиг”, започващи в периода от 01.09.2010г. до 

30.04.2011г. Целта на тази дейност е да се подобри 

качеството на ученето през целия живот, като се даде 

възможност на работещите в сферата на 

образованието за възрастни да участват в обучителна 

дейност с продължителност от 5 работни дни до 6 

седмици, която се провежда в страна, различна от 

тази, в която кандидатът упражнява своята професия. 

Участниците в обучението подобряват своите 

преподавателски и наставнически умения и обогатяват 

своите представи за ученето през целия живот в 

Европа. 

 

управленски и 

административе

н персонал на 

институции, 

които предлагат 

образование за 

възрастни 

 

Програма 

“Общностно 

развитие и 

гражданско 

участие” 

(Фонд “Хората 

решават”, 

администриран 

от Фондация 

„Работилница за 

граждански 

инициативи”) 

 

 

Програмата и фонда подкрепят инициативи, които решават 

конкретни проблеми на хората от дадена общност с активното 

участие на самите хора. Приоритет са решения и иновативни 

методи за отговор на нуждите на определена общност, местното 

развитие и такива, които водят до постигане на практическа 

положителна промяна в живота на хората и повишаване на 

качеството на живот на цялата общност или отделни групи в 

неравностойно положение.  

Срокът за изпълнение на проектите е от 3 до 12 месеца. 

Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс 

е 50000 лева.  Максималният размер на безвъзмездното 

финансиране на един проект е 5000 лева. Кандидатите е 

необходимо да осигурят най-малко 30% съфинансиране на 

 

Групи от 

граждани, 

настоятелства, 

клубове, 

читалища, 

сдружения, 

фондации или 

други граждански 

структури 

 

От април до 

17 май, 2010 

г. (17:00 ч.) 

 

http://www.wcif-

bg.org/ 

Фондация 

"Работилница за 

граждански 

инициативи"  

1408 София  

ул. Енос 7, ет. 6, ап. 9 

тел: (+359-2) 954-9847 

тел./факс: (+359-

2) 954- 9715 

електронна поща: 

http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/


разходите по проекта. 

 

wcif@wcif-bg.org   

 

Програми за 

трансгранично 

сътрудничество 

 

Оперативните програми са за трансгранично сътрудничество по:  

• вътрешните граници на Европейския съюз: България - Гърция и 

България - Румъния с финансиране от ЕФРР; 

• външните граници на Европейския съюз: България - Турция, 

България - Република Македония, България – Сърбия с 

финансиране както от ЕФРР, така и от Инструмента за пред-

присъединителна помощ (ИПП) на ЕС. 

 

Библиотеки могат да бъдат включени за участие като част от 

сътрудничеството в следните обобщени области:  

• насърчаване на предприемачеството, по-конкретно развитие на 

МСП, туризъм, култура и трансгранична търговия; 

• насърчаване и подобряване на съвместното опазване и 

управление на природните и културни ресурси, както и 

предотвратяване на природни и технологични рискове;  

• подкрепа за връзките между градските и селските райони;  

• развитие на сътрудничество, капацитет и съвместно използване 

на инфраструктури, по-конкретно в сектори като здравеопазване, 

култура, туризъм и образование; 

• стимулиране развитието на трансгранични пазари на труда, 

местни инициативи за заетост, равенство на половете и равни 

възможности, обучение и социално включване; 

• развитие на институционален и административен капацитет на 

регионално и местно ниво и предоставяне на техническа помощ за 

подготовка на нови проекти. 

 

 

Национали, 

регионални и 

местни власти и 

неправителствени 

организации, 

действащи в 

съответните 

погранични 

области. 

 

Текущ (2007 

– 2013 г.) 

 

 

http://www.eufunds.bg/

?cat=326 

 

 

mailto:wcif@wcif-bg.org
http://www.eufunds.bg/?cat=326
http://www.eufunds.bg/?cat=326


Могат да кандидатстват партньори от съответните погранични 

райони двете страни с проекти до 2 000 000 евро,  които 

задължително отговорят на два от следните четири критерия: 

съвместно създаване, съвместно изпълнение, общ екип, съвместно 

финансиране. Библиотеките са подходящи като партньори за 

дребно-мащабни дейности и мерки от типа “хора-за-хора”. 

 

 

Програми на 

Институт 

„Отворено 

общество” 

 

За да поддържа ценностите и практиките на отвореното общество 

в България институтът работи по следните актуални програми: 

 Управление и публични политики  

 Европейски политики и гражданско участие  

 Програма Рома  

 Правна програма  

 Програма Обществен дебат  

 

 

Широк кръг 

неправителствени 

организации и 

публични 

институции 

 

Спорадично 

по конкретни 

теми от 

съответните 

програми 

 

 

http://osi.bg  

 

София 1000 

ул. „Солунска” 56 

Тел. (+359 2) 930 6619 

Факс  (+359 2) 951 

6348 

E-mail:  info@osf.bg 

 

     

 

http://osi.bg/
mailto:info@osf.bg

