
 

 

 

Програма „Местно развитие, 
намаляване на бедността и подобрено 

включване на уязвими групи“ 
 

 
 

                    Брой 2 I Декември 2020 
 

 

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 41 176  471 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 местното развитие чрез прилагането на  
интегрирани мерки в сферата на образованието, осигуряването на заетост и 
здравеопазването (с фокус върху потребностите на уязвимите групи). 
 

 

 
 
 

  Въпреки затрудненията, породени от пандемията на COVID-19, изпълнението на 
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 
уязвими групи“  върви в съответствие с утвърдения график.  
 

 

 

Към момента, се изпълняват договори 
за около 50% от средствата, по 
програмата, предназначени за 
финансиране на проекти. До средата 
на следващата година се предвижда 
да бъдат договорени и останалите 
50% от тези средства. 
 

Повече информация за проектите: 
https://www.eeagrants.bg/programi/

mestno-razvitie/proekti 
 

 
 

 

 
 

  През 2020 г., бяха предоставени нови 7 407 307 лева за разширяване обхвата и 
дейността на четирите младежки центъра, изградени с помощта на ФМ на ЕИП в 
предходния програмен период в градовете Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца. 

Центровете напълно отговарят на стандартите, утвърдени от Съвета на Европа. 
Доказателство за това е фактът, че два от тях (а именно: центровете в Стара Загора и 
Пловдив), за два поредни периода са удостоени със Знака за качество на Съвета на 
Европа.  
  



 
 
       Четирите центъра бързо доказаха своя социален ефект и бяха припознати от 
младежта като предпочитано място не само за придобиване на нови знания и умения, но 
и за интересно прекарване на свободното време. Над 5000 младежи на възраст до 29 г. 
активно участват в разнообразните дейности на центровете.  
 

 

От своя страна, общинските ръководства, 
откриха в младежките центрове надежден 
партньор в работата си с младите хора в 
региона.   

 
Повече информация за дейността на центровете: 

http://youthcentre.plovdiv.bg/bg 
http://ycd.bg/ 
https://youthcentervratza.com/ 
https://bg-
bg.facebook.com/InternationalYouthCenterStaraZ
agora/ 
https://bg-bg.facebook.com/YouthCentrePlovdiv/ 
https://www.facebook.com/YouthCenterDobrich/       
https://www.facebook.com/youth.center.vratsa/ 
 
 
 

 

 
 
 

 

На 20.10.2020 г., бяха сключени договори на обща стойност 15 048 820.68 лева с 
общините Бургас, Габрово, Монтана и Перник за изграждането на четири нови 
младежки центъра. 
 

                                                                        
   

https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/proekti/inovativni-modeli-za-grizhi-v-obshhnostta-za-xora-s-xronichni-zabolyavaniya-i-trajni-uvrezhdaniya%E2%80%9C
https://www.facebook.com/youth.center.vratsa/


 
      До 60 % от предоставените по тези договори средства са предназначени за 
изграждане на инфраструктурата на центровете.  
     Така към Националната мрежа на младежките центрове ще се включат още четири 
модерни центъра, които отговарят не само на потребностите на младежите от 
съответните общини, но и на най-високите европейски стандарти, обобщени в 
изискванията на „Знака за качество“ на Съвета на Европа. 

 
Повече информация за проектите:  

https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/proekti 
 

 
 

 През 2020 г., стартира и изпълнението и на проекта "Възстановителен център за деца  
с онкохематологични заболявания“, който се реализира от община Костинброд. 

Проектът е с бюджет е в размер на 1 223 982,67 лева и ще се изпълнява в партньорство 
със  Сдружението “Деца с онкохематологични заболявания”. 
 

 

Основната цел на проекта е да помогне на 
децата и младежите с онкохематологични 
заболявания, а също и на техните 
семейства,  да преодолеят и да се 
възстановят от физическия и 
психологически стрес, породен от 
заболяването и неговото продължително и 
тежко лечение.  

Повече информация за проекта: 
http://e-homecarebg.com/bg/ 

https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/proekti/ 
vzstanovitelen-czentr-za-decza-s-onkoxematologichni-zabolyavaniya%E2%80%9C 

 

 
 
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. По поканата могат да се 
възстановяват както разходите за пътуване, храна, нощувки и вътрешен транспорт, като 
максималният размер на финансирането е до 3000 евро на човек. Следователно, за 
предоставяне на средства от фонда могат да кандидатстват  всички организации, които 
търсят потенциални партньори за разработване и /или изпълнение на проекти по 
програмата.  

      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/proekti/novi-podxodi-za-generirane-na-danni-za-trudno-dostizhimi-grupi-ot-naselenieto,-izlozheni-na-risk-ot-narushavane-na-texnite-prava
https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/proekti
https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/proekti/rastezh-chrez-aktivizirane-na-mestniya-potenczial-galop
http://e-homecarebg.com/bg/
https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/proekti/
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


 
1. Покана за набиране на проектни предложения “Подобряване на условията за 
възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години”, с общ бюджет от 6 029 412 евро.   
Проектът на насоки за кандидатстване беше публикуван от Програмния оператор за 
обществено обсъждане. Беше организирана и „кръгла маса“ с експерти от държавната 
администрация, общините и неправителствените организации, работещи в сферата на 
ранното детско развитие и възпитание. След отразяване на получените препоръки, 
проектът беше изпратен за разглеждане към Националното координационно звено и 
Офиса на Финансовия механизъм. Когато насоките за кандидатстване получат тяхното 
одобрение, ще може да бъде официално публикувана поканата на набиране на проекти. 
       По тази покана общините ще могат да кандидатстват с проекти на стойност до 500 
000 евро (т.е. близо 1 000 000 лева), като една част от средствата ще бъдат 
предназначени за изграждане или подобряване на инфраструктурата на детските 
заведения, а другата част ще бъдат насочени към разширяване на техния обхват, 
въвеждането на иновативни методи за работа с децата, привличане на родителите в 
подготовката и провеждането на различни събития и дейности, а също и подкрепа на 
утвърдените вече дейности за социализация и гражданско възпитание на децата (в т.ч. 
зелени инициативи, конкурси, фестивали и спортни прояви, чествания на празници, 
посещения на спектакли, арт-ателиета за изграждане на умения по приложни изкуства 
и др.).   
        Предвижда си поне 20 % от децата, включени в дейностите по финансираните 
проекти, да бъдат от уязвими групи. 
 

2.  Покана за набиране на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа 

на ромското включване“, с бюджет от 8 000 000 евро. Програмният оператор вече 

проведе  публично обсъждане на Насоките за кандидатстване по тази процедура и след 

одобрението им от програмните партньори, Националното координационно звено и 

Офиса на Финансовия механизъм, ще стартира съответната процедура за набиране на 

проекти. 

3. Малка грантова схема, с бюджет от 4 000 000 евро. По нея ще се финансират 
проекти за подпомагане на местното развитие на общини, който разполагат с 
неизползвани резерви  (природни, икономически, социални, административни и др.). В 
момента, Програмният оператор разработвана Насоките за кандидатстване.  
 

   
 

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 
 

 

 

https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie

