
Програма 

„Местно развитие, намаляване на бедността и 

подобрено включване на уязвими групи” 

 
 

Списък на проектите, одобрени за финансиране 

по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“ 

 

След приключване работата на Оценителната комисия и на Комитета за подбор на проекти по 

процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“, Програмният оператор обявява 

списъка на одобрените за финансиране проекти по реда на тяхното класиране: 

 

№ 

по 

ред 

Проектно 

предложение 

рer. № 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Име на 

кандидата 
Оценка 

Размер на 

одобреното 

финансиране 

Размер на 

съфинансира

не от 

бенефициент

а 1. BGLD-2.003-

0002 

Модел за 
интегрирано 

развитие за 
образование и 
грижа в ранна 
детска възраст в 

град София 

Столична 

Община 
92 499 789,64 евро - 

2. BGLD-2.003-

0006 

Предоставяне на 
интегрирани 
услуги за ранно 

детско развитие в 

община Твърдица 

Община 

Твърдица 
86,5 499 526,95 евро - 

3. BGLD-2.003-

0007 

Комплексен модел 
за образование и 
грижи в ранна 
детска възраст в 

Община Лом 

Община 

Лом 
86 461 642,02 евро - 

4. BGLD-2.003-

0011 

Създаване на 
Общностен 
комплекс (хъб) за 
ранно детско 
развитие и 
родителска 

подкрепа „Божур” 
в гр. Горна 
Оряховица, с. 
Върбица и с. 
Драганово” 

Община 
Горна 
Оряховица 

80 469 702,10 евро - 
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5. BGLD-2.003-

0010 

Заедно днес, 
заедно утре – 
местните 
общности в 
подкрепа на 
подобрено 

образование и 
грижи в ранна 
детска възраст 

Община 
Малко 
Търново 

78,50 499 682,99 евро 85 387,05 евро 

6. BGLD-2.003-

0008 

Предоставяне на 
комплексни грижи 
в ранна детска 
възраст в община 
Стара Загора 

Община 
Стара 
Загора 

78 499 064,42 евро - 

7. BGLD-2.003-

0003 

Хъб за 

функционално 
свързани социални 
и образователни 
услуги в подкрепа 
на децата от 
уязвими групи и 

техните семейства 

Община 

Мъглиж 

76,50 499 759,23 евро - 

8. BGLD-2.003-

0004 

Образование и 
грижи в ранна 
детска възраст в 
Община 
Кюстендил 

Община 
Кюстендил 

76,50 499 631,31 евро - 

9. BGLD-2.003-

0012 

Играем, учим се и 
заедно растем 

Община 
Козлодуй 

75,50 499 948,73 евро - 

10. BGLD-2.003-

0013 

Създаване на 
Майчини центрове 

за подобрено 
включване на 
уязвими групи в 
Община Ботевград 
и Община Мездра 

Община 
Ботевград 

73 499 984,12 евро - 


