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Фондация „Глобални библиотеки - България” 
 

Списък с проекти, недопуснати до оценителна комисия поради административно  

несъответствие, в рамките на конкурс за проекти - 2016 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 
 

Договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ 

 

 

Рег. Номер Кандидатстваща организация Име на проекта Причина  
Ел. поща 

008_RegN.07.2016 

 

НЧ "Дружба 1898" 

с. Дуранкулак 

Библиотеката - 

обединяваща млади и 

стари 

Партньорските 

организации не 

отговарят на 

изискванията за 

допустимост – не са 

участвали в Програма 

„Глобални библиотеки – 

България“ за периода 

2008-2013г. и не са 

подписали 

Споразумение за 

сътрудничество с ФГББ от 

май 2016г.  

nchdrujba@abv.bg 

012_RegN.07.2016 НЧ "Христо Ботев - 1892" Първите седем - 

формиране на култура за 

Партньорската 

организация не отговаря 

Ic.belene@gmail.com 

mailto:nchdrujba@abv.bg
mailto:Ic.belene@gmail.com
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 гр. Белене 

 

опазване на околната среда 

 

на изискванията за 

допустимост (ОДЗ).  

  
025_RegN.07.2016 

 

ОБ "Паисий Хилендарски" 

гр. Самоков 

 

Активни потребители 

 

Партньорските 

организации не 

отговарят на 

изискванията за 

допустимост – не са 

участвали в Програма 

„Глобални библиотеки – 

България“ за периода 

2008-2013г. и не са 

подписали 

Споразумение за 

сътрудничество с ФГББ от 

май 2016г. 

bib_samokov@abv.bg 

 

037_RegN.07.2016 

 

НЧ "Любен Каравелов 1897" 

с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски 

 

Мисия Библиотека 

 

Партньорските 
организации не 
отговарят на 
изискванията за 
допустимост – не са 
участвали в Програма 
„Глобални библиотеки – 
България“ за периода 
2008-2013г. и не са 
подписали 
Споразумение за 
сътрудничество с ФГББ от 
май 2016г. 
 

Chitalishte_k@abv.bg 

mailto:bib_samokov@abv.bg
mailto:Chitalishte_k@abv.bg
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039_RegN.07.2016 

 

НЧ "Васил Левски 1928" 

с. Климент, общ. Карлово 

 

Библиотека близо до 

хората 

 

Партньорските 

организации не 

отговарят на 

изискванията за 

допустимост – не са 

участвали в Програма 

„Глобални библиотеки – 

България“ за периода 

2008-2013г. и не са 

подписали 

Споразумение за 

сътрудничество с ФГББ от 

май 2016г. 

chitalischte_kliment@abv.bg 

 

046_RegN.07.2016 

 

НЧ "Асен Златаров 1872" 

гр. Шумен 

 

Моята библиотека - 

посланик на зелени идеи 

 

Партньорската 

организация не отговаря 

на изискванията за 

допустимост (Дирекция 

Природен парк 

„Шуменско плато“) 

zlatarov74@abv.bg 

048_RegN.07.2016 

 

НЧ "Иван Вазов  1947" 

гр. Костинброд 

 

Библиотеката до теб 

 

Партньорските 
организации не 
отговарят на 
изискванията за 
допустимост – не са 
участвали в Програма 
„Глобални библиотеки – 
България“ за периода 
2008-2013г. и не са 
подписали 
Споразумение за 

ch.iv.vazov@abv.bg 
 

mailto:chitalischte_kliment@abv.bg
mailto:zlatarov74@abv.bg
mailto:ch.iv.vazov@abv.bg
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сътрудничество с ФГББ от 
май 2016г. 

054_RegN.07.2016 

 

РБ "Михалаки Георгиев" 

гр. Видин 

 

Пътуваща еко-библиотека - 

атрактивно представяне на 

нови дигитални еко ресурси 

 

Партньорската 

организация не отговаря 

на изискванията за 

допустимост (НПО) 

libvidin@vidin.net 

 

 

055_RegN.07.2016 

 

НЧ "Св. Паисий Хилендарски 1926" 

с. Иново, общ. Видин 

Природата - това съм аз 

 

Посоченото 

съфинансиране не 

отговаря на 

изискванията.  

(20%) 

mladenova_1961@abv.bg 

 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

mailto:libvidin@vidin.net
mailto:mladenova_1961@abv.bg

