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Програмата се реализира с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, създаден от Исландия, Лихтенщайн 

и Норвегия.  Общият й бюджет  е в размер на 41 764  706 евро, като 85% от средствата се 
предоставят  от ФМ на ЕИП, а останалите 15 % се осигуряват от националния бюджет.  
Програмата e насочена към подпомагане на социалното и икономическо сближаване чрез 
изпълнението на иновативни проекти в областта на местното развитие, детското и 
младежкото социално включване, както и овластяването на ромите. 
 

 
 

 
 

 

 Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и 
подобрено включване на уязвими групи“ подготви и публикува две процедури за подбор 
на проектни предложения и две процедури за качествена оценка на предефинирани 
проекти.  
  
  

     

 
 
 
 
 
 

https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/ooo
https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/programniyat-operator-i-ministerstvo-na-zdraveopazvane-podpisaxa-dogovor-za-predvaritelno-predefiniran-proekt-%E2%80%9Ezdraveopazvane-za-vsichki%E2%80%9C
https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/obyavyavane-na-proczedura-za-podbor-na-proektni-predlozheniya-%E2%80%9Eintegrirani-merki-v-podkrepa-na-romskoto-vklyuchvane%E2%80%9C
https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/obyavyavane-na-proczedura-za-podbor-na-proektni-predlozheniya-%E2%80%9Eobrazovanie-i-grizhi-v-ranna-detska-vzrast%E2%80%9C


 
  През първата половина на годината бяха публикувани Насоки за кандидатстване по 

два предефинирани проекта: „Изграждане на капацитет за образователно и социално 
включване“ и „Здравеопазване за всички“. След приключване на процеса на оценка бяха 
договорирани средства в размер на 487 628 евро по проект „Изграждане на капацитет за 
образователно и социално включване“ с бенефициент Центъра за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство 
със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и 1 109 718 евро по проект 
„Здравеопазване за всички“ с бенефициент Министерство на здравеопазването в 
партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори 
 

 На 7 юни 2021 г. стартира процедурата за подбор на проектни предложения 
„Образование и грижи в ранна детска възраст”. Схемата има за цел да се предостави 
подкрепа на деца от уязвими групи (включително от ромски общности) в ранна детска 
възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до образование, здравни и 
социални грижи, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, 
повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система. 
Процедурата предвижда подкрепа за създаването на центрове и/или за изпълнението на 
комплекс от функционално свързани услуги („хъбове“)  за образование и грижа в ранна 
възраст. На 10 юни 2021 г. се проведе информационен ден, с цел разясняване на 
потенциалните кандидати на изискванията по процедурата. Общият предвиден бюджет 
е в размер на 6 029 412 евро. Процесът на оценяване ще приключи през месец януари. 
 

 На 1 юли 2021 г. Програмният оператор обяви процедура за подбор на проектни 
предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“. Общата 
цел на схемата е чрез ефективни интегрирани подходи да се създадат устойчиви 
механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в 
маргинализирани ромски общности. Процедурата предвижда насърчаване на 
подобреното включване и овластяване на ромите в България. Изпълняваните проекти 
трябва да осигурят допълнителни мерки за подобряване на достъпа до образование, 
социални услуги, заетост, здравеопазване. Ще се насърчат ефективни и последователни 
дейности, насочени срещу дискриминацията на ромите. На 23 юли 2021 г. проведохме 
информационен ден за разясняване на спецификите и изискванията по схемата пред 
потенциални кандидати. Общият бюджет на процедурата е 8 000 000 евро. Оценяването 
на проектите ще приключи в началото на 2021 г. 
 

 В периода 20-22 юли 2021 г. проведохме практически семинар на тема 
„Предизвикателства пред създаването на младежки центрове”. Семинарът беше 
насочен към екипите за управление и изпълнение на проекти и разгледа различни теми, 
които ще подпомогнат качественото изпълнение и успешното постигане на заложените 
резултати. 
 
Намерете ни в социалните мрежи: Програмният оператор поддържа успешна и активна 
страница във Facebook и профил в Instagram, където публикуваме актуална информация 
за програмата и дейностите на бенефициентите. Информация може да намерите  и на 
официалния уеб сайт на Програмата. 
 
 

   
 
 

https://www.facebook.com/LocalDevelopment.eea/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.instagram.com/local_development_programme&h=AT0QF_nupwzJR1kNjtI_o0F5Na7aJqEE8yu87h7F2o4tSmug1djEHwHGk5Yr3-2TRcSrCM5I8xA3Qyf9omxPt5mTi24jeRDTWMuB-LI4HVi30ZnUW6M_M1ytZUjV65tSlJhi_twjEUIJIi2lX8wM
https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie


 От юли 2021 год. осъществяваме свой собствен медиен мониторинг, който ни дава 
ежедневна информация за отразяването в медиите на дейностите по Програмата и 
нейните проекти. 
 
  Взехме участие в редица събития, организирани както от бенефициентите, така и от 
други национални и международни организации, ангажирани с дейности, сходни на тези 
на Програмата.  
 
 

 
 

 

 
 

 Продължават дейностите за разширяване на обхвата и дейността на четирите 
младежки центъра, изградени с помощта на Финансовия механизъм в предходния 
програмен период в градовете Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца. Центровете 
напълно отговарят на стандартите, утвърдени от Съвета на Европа в областта на 
качеството на младежката работа. Доказателство за това е фактът, че България е 
първата страна-членка на Съвета на Европа, в която два младежки центъра бяха 
оценени с най-високото отличие „Знак за качество“ на Съвета на Европа – 
Международен младежки център Стара Загора и Младежки център Пловдив. Какво 
прави тези центрове толкова привлекателни за младежите и значими за общините? На 
първо място, това е стремежът да овластят и активизират младежите и да им помогнат 
да развият потенциала си чрез неформално образование и дейности, базирани на 
ценности като демократичност, върховенство на закона, познаване и спазване на 
основните човешки права. 
 
Центровете продължават да развиват и надграждат своите дейности, както и да бъдат 
все по-предпочитано място за младежите. През 2021 г. се изпълниха множество 
инициативи, предложени от младите хора и насочени към развиване на гражданска 
ангажираност и активно участие на хора от различни общности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Общините Бургас, Габрово, Монтана и Перник спечелиха финансиране по Програмата 
и скоро ще можем да се похвалим с още четири нови младежки центъра. 
  
Новите младежки центрове са в процес на наемане на младежки работници и 
образователни медиатори, провеждат конкурси за лога на центровете, 
осъществяват  контакти с партньори и заинтересовани страни, анализират нуждите на 
младежите в района чрез различни информационни кампании, провеждат събития от 
различен характер с цел популяризиране на младежката работа. Експертите от четирите 
нови общини активно участват в срещите на Националната мрежа на младежките 
центрове, която има за цел да обедини всички центрове и да подпомогне усилията им 
да постигнат най-високите европейски стандарти, обобщени в изискванията на „Знака за 
качество“ на Съвета на Европа. 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  "Възстановителен център за деца с 
онкохематологични заболявания“ е един от най-
интересните ни и значими проекти. Проектът с бюджет 
в размер на 625 822 евро се изпълнява от община 
Костинброд в партньорство със  Сдружението “Деца с 
онкохематологични заболявания”. Центърът е първи и 
единствен за Балканите и осми в света. Услугата, която 
се предоставя, е нова за България и цели да помогне на 
децата и семействата им да превъзмогнат стреса от 
онкологичното боледуване, да преодолеят изолацията 
по време на продължителното и тежко лечение и 
последиците от него, да приобщят семействата на 
децата и да съдействат за успешната им социална 
реинтеграция след приключване на лечението.  Целта на 
работата на специалистите във възстановителния 
център е децата и младежите да възвърнат 
самочувствието си, да преодолеят продължителната 
изолация в безопасна среда чрез специално изготвени 



програми индивидуално и в група. Услугите на центъра 
до момента са ползвали над тридесет семейства, някои 
от които повече от веднъж и отзивите на всички 
потребители са изключително позитивни. 

 

  

  „Иновативни модели за грижи в общността за хора с 
хронични заболявания и трайни увреждания“ се 
изпълнява от Българския червен кръст в партньорство с 
Министерство на труда и социалната политика, 
Министерство на здравеопазването и Норвежката 
асоциация на местните и регионалните власти (KS). 
Проектът е с бюджет 3 333 333 евро. По проекта са открити 
три центъра „Домашни грижи" - в градовете Видин, 
Белоградчик и Монтана. Центровете осигуряват 
медицински сестри и домашни помощници, като всеки 
един от тях предоставя интегрирани здравно-социални 
грижи в домашна среда на възрастни хора с хронични 
заболявания и трайни увреждания. Иновативният елемент 
в проекта е създаването на изцяло нов и уникален модел 
за дистанционен мониторинг на хроничните заболявания 
– телеасистенция/телегрижа - чрез използване на 
съвременните информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) в областите Враца, Видин и Монтана. По 
този начин ще се подобри достъпа на уязвими и самотни 
хора с хронични заболявания и трайни увреждания до 
професионални здравно-социални грижи и ще бъдат 
обхванати потребители в отдалечени и малки населени 
места. Осигурява се 24-часова връзка с професионалистите 
в кол-центъра, както и непрекъснато, автоматично и 
дистанционно наблюдение на неотложни ситуации в 
реално време.   
 

 
 

 "Нови подходи за генериране на данни за трудно 
достижими групи от населението, изложени на риск от 
нарушаване на техните права" се изпълнява от 
Националния статистически институт в партньорство с 
Агенцията на Европейския съюз за основните човешки 
права (FRA).  Проектът е с бюджет 994 708,10 евро. След 
изучаване на опита на други страни от региона с подобно 
социално и икономическо развитие, проектът разработва 
иновативни методи за генериране на данни, необходими 
за формулирането на адекватни на обществените 
потребности решения от лицата, създаващи политики за 
справяне с предизвикателствата на регионално и местно 
равнище. Основна цел е тестване и прилагане на 
идентифицираните методи за събиране на данни, които ще 
се използват при планирането на адекватни социални 
политики, разработването на целеви показатели за 
оперативните програми, както и проследяване на 
изпълнението на целите за устойчиво развитие (SDG). Ще 



бъдат изготвени четири тематични доклади относно 
положението на децата, на хората с увреждания, на 
възрастните хора и на ромите, както и един доклад със 
специален акцент върху начините за обмен на данни и 
използването им при създаването на политики. 
Финалната версия на доклад „Ключови показатели за 
социално включване и основни права в България“, първият 
от серията тематични доклади, които трябва да бъдат 
подготвени в рамките на проекта,  е вече публикувана.  
 

 "Растеж чрез активизиране на местния потенциал - 
GALOP" се реализира от Националното сдружение на 
общините в Република България в партньорство с 
Норвежката асоциация на местните и регионалните 
власти (KS). Проектът е с бюджет в размер на 1 200 000 
евро. Основната цел на проекта е да подкрепи социално-
икономическото развитие на необлагодетелствани 
български общини чрез активизиране на неизползвани 
местни ресурси и потенциал. Разработват се успешни 
модели за развитие, които да бъдат приложими и в други 
общини, стимулира се сътрудничеството между местните 
власти, насочено към насърчаване на социално-
икономическия напредък. 

 
 
 

 
 

 Покана за кандидатстване по Фонда за двустранни взаимоотношения  
 

Всички потенциални бенефициенти по Програмата, както и техните потенциални 
партньори от страните-донори могат да кандидатстват за финансиране от Фонда за 
двустранни взаимоотношения на Програмата. По този фонд се финансира обмяната 
на опит и създаването на нови партньорства между потенциалните кандидати от 
българска страна и подходящи организации от страните - донори.  
    

 
  Повече информация по поканата:  
 

              https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/vzmozhnost-za-
vsichki-potenczialni-kandidati-da-polzvat-dvustranniya-fond 

 
 
 
 
 
 
     

https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/vzmozhnost-za-vsichki-potenczialni-kandidati-da-polzvat-dvustranniya-fond
https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/vzmozhnost-za-vsichki-potenczialni-kandidati-da-polzvat-dvustranniya-fond


 

 
 

 В процес на подготовка е процедура за подбор на проектни предложения по малка 
грантова схема за подпомагане на местното развитие и стимулиране на създаването на 
работни места с общ бюджет от 4 000 000 евро.  Насоките за кандидатстване са в процес 
на разработване и се очаква тяхното скорошно одобрение и публикуване.  

Процедурата ще подкрепя иновативни подходи, насочени към стимулиране на 

икономическата активност и създаване на работни места в общините Вълчи дол, Левски, 

Иваново, Димитровград, Банско, Брезово, Белица, Елена, Момчилград, Лясковец. Ще 

бъдат предоставени ресурси за тестване и насърчаване на иновативни подходи за 

развитие на местната заетост, за предоставяне на по-достъпна информация за 

свободните работни места, за насърчаване на работодателите да приемат гъвкави 

работни практики, за организиране на събития, които обединяват работодатели и 

търсещи работа, както и за създаване на възможности за работа за групи в 

неравностойно положение. Ще бъде предоставена и подкрепа за изпълнението на 

мерки, включени в стратегиите за местно развитие, разработени от 10-те общини в 

рамките на проекта GALOP. 

  
Програмен оператор 
Министерство на 
образованието и науката – 
Дирекция ВЕП    

 

Програмен партньор 
Норвежка асоциация на 
местните и регионалните 
власти 

 

Международна 
партньорска организация 
Съвет на Европа 
 

 
 

Интернет страница на програмата: 
https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie 
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