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ИНСТИТУТ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО“ – СОФИЯ 

В ПАРТНЬОРСТВО С ФОНДАЦИЯ „РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“ 

 

ОБЯВЯВА ПЪРВИ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ 
НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 

БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 
ПРОСТРАНСТВО 2009 – 2014 

 

1. Обхват, цели и фокус  

Програмата за подкрепа на НПО в България (Програмата) е част от прилагането на Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г. Средствата по 
Финансовия механизъм се предоставят от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с Република България. 
Оператор на Програмата е Институт „Отворено общество“ – София (ИИО - София), в 
партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Основната цел на 
Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България е „укрепване 
развитието на гражданското общество и повишаване на приноса му за социалната 
справедливост, демокрацията и устойчивото развитие“. Програмата следва да допринесе 
към постигането на общите цели на Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г., които са: 1) 
Намаляване на икономическите и социалните неравенства, и 2) Укрепване на двустранните 
отношения между страните бенефициенти (между които е България) и държавите донори 
(Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).  

Програмата поставя силен акцент върху проблеми като: дискриминация, расизъм, 
ксенофобия, хомофобия, анти-семитизъм, нетолерантност, реч на омразата, престъпления, 
продиктувани от омраза, насилието по полов признак. От подкрепените проекти се очаква 
активно да допринасят за насърчаване на толерантността и не-дикскриминацията, 
зачитането на правата на човека и малцинствата (етнически, религиозни, сексуални), 
мултикултурното разбирателство. Това са идентифицираните от държавите донори ключови 
сфери, в които неправителствените организации могат да играят специфична роля и да 
благоприятстват за настъпването на позитивна промяна. Програмата отделя специално 
внимание на малцинствата и по-конкретно на ромите, както и на децата и младежите. 
Програмата се фокусира и върху други въпроси като: социалните неравенства, бедността и 
социално изключване, демокрацията и демокрацията на участието; достъпа до права, 
опазването на околната среда, изграждането на капацитет за НПО за застъпничество и 
гражданско наблюдение, както и за изграждане на мрежи и коалиции. 
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2. Общ размер на финансирането  

Програмата за подкрепа на НПО в България е на обща стойност от близо 11,8 милиона евро, 
осигурени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. В рамките на 
Програмата ще бъдат организирани общо три конкурса за набиране на проектни предложения 
(в началото на 2013 г., в началото и в края на 2014 г.). По настоящия първи конкурс се планира 
да бъде предоставено финансиране на одобрени проекти на обща индикативна стойност от 
3 735 000 евро.  

 

3. Тематични области 

Безвъзмездното финансиране по Програмата се предоставя за проекти в четири тематични 
области: „Демокрация, права на човека и добро управление“, „Социално включване и 
овластяване на уязвими групи“, „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, 
„Изграждане на капацитет на НПО“. 

Всяка тематична област е представена с конкретни приоритети, по които могат да бъдат 
подавани проектни предложения. Кандидатите трябва да изберат тематичната област и 
съответния приоритет, към който се отнася проектното им предложение. Едно проектно 
предложение може да се отнася само до една тематична област и следва задължително да е 
обвързано с един от приоритетите в съответната тематична област.  

В рамките на настоящия конкурс една организация може да кандидатства по следните два 

начина: 

1. само с едно проектно предложение по една от четирите тематични области или 
2. с две проектни предложения, като едното от тях задължително да е подадено в една от 

следните три тематични области: „Демокрация, права на човека и добро управление“, 
„Социално включване и овластяване на уязвими групи“, „Устойчиво развитие и 
опазване на околната среда“, а другото да е в област „Изграждане на капацитет на 
НПО“. 

Всяко едно проектно предложение участва в класация заедно с други проектни предложения, 
подадени по същия тематичен приоритет и за същия вид проект в зависимост от размера на 
търсеното финансиране (микро, малък, среден, голям проект). 

3.1. Тематична област „Демокрация, права на човека и добро управление“ 

Индикативният бюджет1 за тази тематична област по първата покана за набиране на проектни 
предложения възлиза на 1 570 000 евро (около 42 % от общия бюджет за първия конкурс). 

Тематичен приоритет „Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на 
правата на човека“ 

По приоритет „Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на 
човека“ ще бъдат финансирани проектни предложения, насочени към подкрепа, 
популяризиране и защита на демократичните ценности и правата на човека, включващи 
дейности като: 

 регистриране, мониторинг и докладване на специфични нарушения на човешките 
права; 
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 дейности за повишаване на информираността за правата на гражданите (включително 
правата на европейските граждани), за популяризиране и защита на основните права 
и/или насочени към демократичното участие и честния избирателен процес; 

 предоставяне на правна помощ и стратегическо водене на дела при случаи на 
нарушаване на основни права на човека; 

 дейности за насърчаване на мултикултурния диалог и за ограничаване на расизма, 
ксенофобията, словото на омраза, дискриминацията и нетърпимостта в обществото, 
включително на антиромските настроения и негативното отношение към ромите; 

 различни форми на гражданско наблюдение и застъпничество във връзка със 
зачитането на демократичните ценности, основните права на човека, включително и 
правата на гражданите на ЕС; 

 дейности за изграждане на капацитет и организационна подкрепа на 
кандидатстващата НПО, като обучения, изграждане на умения за самооценка, 
доброволчески дейности, обмен на опит и разпространяване на знания, укрепване на 
управлението на базирани на членство НПО. Разходите за дейностите по тази точка не 
могат да надвишават 15 % от размера на преките разходи. 

 
Тематичен приоритет „Подпомагане на активното гражданство“ 

По приоритет „Подпомагане на активното гражданство“ ще бъдат финансирани проекти на 
неправителствени организации, които: а) подпомагат връзката между дейността на НПО и 
гражданите и насърчават доброволчеството, или б) водят до промяна в политиките и 
реакциите от страна на институции/длъжностни лица в отговор на предприети действия от 
страна на гражданите. Проектите могат да включват дейности като: 

 гражданско участие в процеса на вземане на решения и провеждане на обществени 
консултации, включително граждански панели на местно, национално и европейско 
ниво; 

 дейности за повишаване на гражданското включване в каузите на неправителствените 
организации; 

 застъпничество, дейности за повишаване на обществената осведоменост, 
образователни и обучителни дейности; 

 кампании и инициативи на неправителствени организации, подкрепящи 
доброволчеството; 

 дейности за изграждане на капацитет и организационна подкрепа на кандидатстваща 
НПО, като обучения, изграждане на умения за самооценка, обмен на опит и 
разпространяване на знания, укрепване на управлението на базирани на членство 
НПО. Разходите за дейностите по тази точка не могат да надвишават 15 % от размера 
на преките разходи. 

 
Тематичен приоритет „Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на 
политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и 
национално ниво“ 

По приоритет „Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики 
и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“ 
ще бъдат финансирани проекти на неправителствени организации, които са насочени към: а) 
подкрепа на доброто управление и повишаване на отчетността и прозрачността на публичните 
институции, включително на достъпа до информация; б) подобряване на диалога на НПО с 
местните, регионалните и националните власти; в) повишаване на приноса на НПО при 
формулирането на политики и при вземането на решения на местно, регионално и 
национално ниво. Проектите могат да включват дейности като: 
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 различни форми на гражданско наблюдение, застъпничество и участие на НПО в 
процесите на вземане на решения и формулиране на политики, включително чрез 
изготвяне на доклади и анализи на неправителствени организации по въпроси, 
свързани с публичните политики на местно, регионално и национално ниво; 

 дейности за изграждане на национални и местни мрежи и коалиции от НПО; 

 изграждане на междусекторни партньорства, както и дейности за подобряване на 
диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и 
националните власти; 

 дейности за изграждане на капацитет и организационна подкрепа на 
кандидатстващата НПО, като обучения, изграждане на умения за самооценка, 
доброволчески дейности, обмен на опит и разпространяване на знания, укрепване на 
управлението на базирани на членство НПО. Разходите за дейностите по тази точка не 
могат да надвишават 15 % от размера на преките разходи. 

 

3.2. Тематична област „Социално включване и овластяване на уязвими групи“ 

Индикативният бюджет2 за тази тематична област по първата покана за набиране на проектни 
предложения възлиза на 1 055 000 евро (около 28 % от общия бюджет за първия конкурс). 

Тематичен приоритет „Овластяване на уязвими групи“ 

По приоритет „Овластяване на уязвими групи“ ще бъдат финансирани проекти на 
неправителствени организации, които са насочени към: а) създаване на възможности 
представители на уязвимите групи, включително ромите, да се застъпват за своите права и 
нужди и да участват в процесите на вземане на решения и формулиране на политики; б) 
повишаване на взаимодействието между уязвимите групи и гражданските организации, 
включително и на места, където до момента НПО не са били активни; в) насърчаване на 
солидарността и създаване и прилагане на механизми за самопомощ. Проектите могат да 
включват дейности като: 

 включване на представители на уязвими групи във фазите на планиране, изпълнение, 
мониторинг и оценка на проектите; 

 участието на представители на уязвими групи, включително ромите, в процесите на 
вземане на решение и формулиране на политики; 

 застъпничество и различни форми на гражданско наблюдение;  

 дейности, свързани със създаването на коалиции и мрежи; 

 съвместно учене, разпространение на знания и повишаване на осведомеността; 

 образователни и обучителни дейности; 

 доброволчески дейности; 

 стажантски програми; 

 инициативи за насърчаване на мултикултурния диалог; 

 дейности за изграждане на капацитет и организационна подкрепа на 
кандидатстващата НПО, развитие на умения за самооценка, укрепване на 
управлението на базирани на членство НПО. Разходите за дейностите по тази точка не 
могат да надвишават 15 % от размера на преките разходи. 

 
Тематичен приоритет „Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на 
благосъстоянието на целевите групи“ 

По приоритет „Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на 
целевите групи“ ще бъдат финансирани проекти на неправителствени организации, които са 
насочени към: а) предоставяне на услуги в общността, които посрещат неадресирани нужди 
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и/или намират ново решение за съществуващи проблеми на целевите групи, и б) адресиране 
на социалните различия между маргинализираните общности, включително ромската 
общност, и останалата част от обществото. Проектите могат да включват основни дейности 
като: 

 предоставяне на услуги в общността, които посрещат неадресирани нужди и/или 
намират ново решение за съществуващи проблеми; 

 предоставяне на услуги за повишаване на благосъстоянието в отговор на социалните 
различия между маргинализираните общности и населението на страната; 

 застъпничество, мониторинг и участие в процесите на формулиране на политики и 
вземане на решения в отговор на социалните различия между маргинализираните 
общности и населението на страната и за предоставяне на услуги за посрещане на 
неадресирани нужди и/или намиране на нови решения за съществуващи проблеми на 
целевите групи. 

 
Поне една от посочените по-горе основни дейности трябва да бъде предвидена в проекта. 
Проектите могат да включват допълнителни дейности като: 

 създаването на коалиции и мрежи; 

 съвместно учене, разпространение на знания и повишаване на осведомеността; 

 образователни и обучителни дейности; 

 доброволчески дейности; 

 стажантски програми; 

 дейности за изграждане на капацитет и организационна подкрепа на 
кандидатстващата НПО, вкл. развитие на умения за самооценка, укрепване на 
управлението на базирани на членство НПО. Разходите за дейностите по тази точка не 
могат да надвишават 15 % от размера на преките разходи. 

3.3. Тематична област „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“ 

Индикативният бюджет3 за тази тематична област по първата покана за набиране на проектни 
предложения възлиза на 390 000 евро (около 11 % от общия бюджет за първия конкурс). 

Тематичен приоритет „Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие“ 

В тази тематична област по приоритет „Повишаване на приноса на НПО за устойчивото 
развитие“ ще бъдат подкрепени проекти, които чрез ангажиране на гражданите и местните 
общности: а) стимулират политики за балансирано развитие и устойчиво използване на 
природните ресурси; б) целят по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната 
промишленост; в) допринасят за опазването на биоразнообразието и застрашените видове (на 
местно, регионално и национално равнище). Проектите могат да включват дейности като: 

 участие на НПО в подготовката и прилагането на национални, регионални и местни 
планове за действие, свързани с биоразнообразието, климатичните промени, 
устойчивото развитие и използване на природните ресурси; 

 изследователски дейности, включително анализ и оценки на политики за устойчиво 
развитие и опазване на околната среда и въздействието им; 

 кампании за повишаване на осведомеността и гражданското участие; 

 доброволчески дейности (вкл. дейности за насърчаване включването на нови, 
неактивни към момента участници); 

 образователни и обучителни дейности в сферата на опазването на околната среда и 
устойчивото развитие; 

 развитие или създаване на мрежи и междусекторни партньорства в сферата на 
опазването на околната среда и устойчивото развитие; 
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 изграждане на умения за самооценка на кандидатстващата НПО, както и обмен на опит 
и разпространяване на знания. Разходите за дейностите по тази точка не могат да 
надвишават 15 % от размера на преките разходи. 

3.4. Тематична област „Изграждане на капацитет на НПО“  

Индикативният бюджет4 за тази тематична област по първата покана за набиране на проектни 

предложения възлиза на 720 000 евро (около 19 % от общия бюджет за първия конкурс). 

Тематичен приоритет „Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на 
благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор“ 

По приоритет „Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда 
за работа на неправителствения сектор“ ще бъдат финансирани проекти на неправителствени 
организации, които: а) целят подобряване на регулаторната и финансовата среда за 
неправителствения сектор, както и подобряване на сътрудничеството между гражданското 
общество и държавата; б) допринасят за организационната и финансовата устойчивост на НПО; 
в) стимулират саморегулацията на НПО. Проектите могат да включват дейности като: 

 създаване, въвеждане и прилагане на етични кодекси и стандарти за прозрачност в 
дейността на НПО;  

 дейности за повишаване на финансовата устойчивост и капацитет на НПО (включително 
създаване и прилагане на стратегии за устойчиво развитие и ефективни механизми за 
привличане на средства и генериране на доходи), както и за подобряване на 
регулаторната и финансовата среда за неправителствения сектор (включително и за 
създаването на механизми за финансиране на НПО от държавата на конкурсен 
принцип); 

 развитие на съществуващи или създаване на нови мрежи и междусекторни 
партньорства; 

 дейности за стратегическо организационно развитие и развитие на уменията за 
самооценка;  

 обучителни дейности за изграждане на капацитет и обмен и разпространение на добри 
практики и знания; 

 създаване и развитие на уеб-базирани платформи и интерактивни инструменти за 
развитие на капацитет; 

 доброволчески дейности, включващи нови участници в дейността на НПО. 

Тематичен приоритет „Развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за 
мониторинг“ 

По приоритет „Развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за мониторинг“ ще 
бъдат финансирани проекти на неправителствени организации, които допринасят за 
повишаване на капацитета и уменията на НПО за застъпничество и мониторинг и тяхното 
практическо прилагане при формулирането на публични политики и практики съвместно с 
национални, регионални и местни органи на властта. Проектите могат да включват дейности 
като: 

 създаване и развитие на уеб-базирани платформи и интерактивни инструменти за 
развитие на капацитет; 

 обучителни дейности за изграждане на капацитет и обмен и разпространение на добри 
практики и знания, включително създаване, разпространение, ползване и поддържане 
на специализирана информация, обучителни материали и услуги, ресурсни центрове, 
обмяна на знания и стажове; 

                                                           
4
 Общо за микро, малки, средни и големи проекти. 
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 участия в обучения за развитие и прилагане на умения за мониторинг и 
застъпничество, за оказване на влияние върху публични политики и практики на 
местно, национално и европейско ниво; 

 предоставяне на обучение по застъпничество и мониторинг за организации в 
отдалечени и географски изолирани места. 

 
Тематичен приоритет „Развити мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство“ 

По приоритет „Развити мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство“ ще бъдат 
финансирани проекти на неправителствени организации, отнасящи се до: а) създаването, 
развитието и участието на НПО и на гражданите в мрежи/платформи/коалиции; б) 
създаването и развитието на междусекторни партньорства, водещи до синергии и до 
повишаване на доверието в НПО сектора; в) създаването и прилагането на различни формати 
за ангажиране на гражданите в дейността на НПО. Проектите могат да включват дейности като: 

 създаване и развитие на мрежи/коалиции/платформи и междусекторни партньорства; 

 дейности, насочени към окуражаване и включване на НПО в мрежи и представителни 
организации на ниво ЕС; 

 доброволчески дейности, включващи нови участници в дейността на НПО. 

4. Взаимосвързани въпроси 

Както Програмата, така и всички проекти, финансирани от нея, следва да подкрепят и да са 
съобразени с по-долу изброените принципи (т.нар. взаимосвързани въпроси): 

 Добро управление – участие и включване на всички заинтересовани страни в 
различните фази от процеса на разработване и изпълнение на проекта; отчетност и 
прозрачност; ефективност и ефикасност. 

 Устойчивост – от социална и икономическа гледна точка, както и във връзка с 
опазването на околната среда; нарастване на социалния капитал и увеличаване на 
ресурсите на гражданското общество с повишено внимание към разумното им 
ползване; продължаваща оценка за постигането на целите и за въздействието на 
процесите и проектите. 

 Равенство между половете – предотвратяване възпроизвеждането на дискриминация 
по полов признак; равни възможности за жените и мъжете, както и съблюдаване на 
специфични нужди. 

 
5. Индикативен бюджет по тематични приоритети и видове проекти по 
настоящата покана 

По настоящия първи конкурс за набиране на проектни предложения има възможност за избор 
на размера на търсеното финансиране от страна на кандидатите, както следва:  

Тематична 
област 

Тематичен приоритет Вид 
проект  

Размер на търсеното от 
Програмата 

финансиране 

Индикативен 
бюджет на 
Програмата 

по тематични 
приоритети 

/видове 
проекти 

Минимум  Максимум  

„Демокрация, 
права на 
човека и 
добро 
управление“ 

Насърчаване на 
демократичните ценности, 
включително защита на правата 
на човека 

Микро -  5000 € 30 000 € 

Малък 5001 € 20 000 € 165 000 € 

Среден 20 001 € 50 000 € 175 000 € 

Голям 50 001 € 200 000 € 210 000 € 

Общо     580 000 € 

Подпомагане на активното Микро  -  5000 € 25 000 € 
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гражданство Малък  5001 € 20 000 € 90 000 € 

Среден 20 001 € 50 000 € 140 000 € 

Голям 50 001 € 100 000 € 120 000 € 

Общо     375 000 € 

Насърчаване на включването на 
НПО в процесите на 
формулиране на политики и 
вземане на решения съвместно 
с институциите на местно, 
регионално и национално ниво 

Микро -  5000 € 30 000 € 

Малък  5001 € 20 000 € 135 000 € 

Среден 20 001 € 50 000 € 210 000 € 

Голям 50 001 € 200 000 € 240 000 € 

Общо     615 000 € 

„Социално 
включване и 
овластяване 
на уязвими 
групи“ 

Овластяване на уязвими групи Микро -  5000 € 45 000 € 

Малък 5001 € 20 000 € 165 000 € 

Среден  20 001 € 50 000 € 210 000 € 

Голям 50 001 € 200 000 € 210 000 € 

Общо     630 000 € 

Разширяване на предоставяните 
услуги за подобряване на 
благосъстоянието на 
представители на целевите 
групи 

Микро -  5000 € 20 000 € 

Малък  5001 € 20 000 € 90 000 € 

Среден 20 001 € 50 000 € 105 000 € 

Голям 50 001 € 200 000 € 210 000 € 

Общо     425 000 € 

„Устойчиво 
развитие и 
опазване на 
околната 
среда“ 

Повишаване приноса на НПО за 
устойчивото развитие 

Микро -  5000 € 25 000 € 

Малък 5001 € 20 000 € 120 000 € 

Среден 20 001 € 50 000 € 245 000 € 

Общо     390 000 € 

„Изграждане 
на капацитет 
на НПО“ 

Насърчаване повишаването на 
капацитета на НПО и на 
благоприятстваща среда за 
работа на неправителствения 
сектор 

Микро -  5000 € 20 000 € 

Малък  5001 € 20 000 € 75 000 € 

Среден 20 001 € 50 000 € 140 000 € 

Голям 50 001 € 200 000 € 210 000 € 

Общо     445 000 € 

Развитие на застъпническата 
роля на НПО и капацитета им за 
мониторинг 

Микро -  5000 € 15 000 € 

Малък  5001 € 20 000 € 45 000 € 

Среден 20 001 € 50 000 € 70 000 € 

Общо   130 000 € 

Развити мрежи и коалиции на 
НПО, работещи в партньорство 

Микро -  5000 € 15 000 € 

Малък  5001 € 20 000 € 60 000 € 

Среден 20 001 € 50 000 € 70 000 € 

Общо   145 000 € 

 

При отсъствие на достатъчно качествени предложения по даден вид проекти според размера 
на търсеното финансиране, оставащите планирани средства ще се пренасочат към 
финансиране на друг вид проекти в същия тематичен приоритет. 

В случаите, когато средствата по тематичните приоритети не могат да бъдат договорирани 
поради незадоволително качество или недостатъчен брой на подадените проектни 
предложения, програмният оператор ще преразпределя остатъка от сумата към следващия 
конкурс за набиране на проектни предложения.  

 

6. Продължителност на проектите  

Максималната продължителност на микропроектите по този конкурс може да бъде 12 месеца, 
на малките проекти – 18 месеца, а на средните и големите проекти – 30 месеца. 
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7. Допустими кандидати 

Допустими кандидати са неправителствени организации (НПО), регистрирани в България като 
юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена 
полза, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, чието 
вписване не е заличено към момента на кандидатстване. 

Допустими кандидати по настоящия конкурс са и читалищата в съответствие с действащия 
Закон за народните читалища, и Българският червен кръст. 

Допустимите кандидати трябва да отговарят и на следните изисквания:  

 да не са обединения на стопански субекти или организации, създадени на 
професионален принцип, чиито цели и дейности са насочени единствено към защитата 
на специфичните интереси на техните членове, учредители или членове на органи; 

 да не са зависими5 от органи на местната, регионалната или централната власт и от 
други държавни и публични органи и институции; 

 да не са зависими от политически партии и от търговци по смисъла на Търговския 
закон. 

Политическите партии, религиозните институции, социалните партньори6 и кооперациите не 
са допустими кандидати.  

8. Партньорство и роля на партньора 

Проектите могат да бъдат изпълнявани съвместно с проектни партньори. Партньорът трябва 
да има ясно очертана и обоснована роля за постигане на целите на проекта. Партньорът може 
да изпълнява пряко дейности по проекта, които са описани ясно и точно в предложението. 
Максимално допустимият дял на разпределение към партньори по бюджета, с който се 
кандидатства за безвъзмездно финансиране, е 30 % от безвъзмездното финансиране. 

Партньор по проект може да бъде неправителствена организация (регистрирана в обществена 
или в частна полза), публичен или частен субект, чието основно местонахождение е в 
България, държавите донори, държавите бенефициенти или страна извън ЕИП, която има 
обща граница с България (Македония, Сърбия, Турция), или междуправителствена 
организация, активно участваща или активно допринасяща за изпълнението на даден проект. 
Партньорът споделя обща цел с кандидатстващата НПО, която трябва да се реализира с 
изпълнението на съответния проект.  

Една организация може да бъде партньор на друга/и организация/и във всяка една от 
четирите тематични области и в неограничен брой проекти.  

                                                           
5
 Зависимост на НПО е налице, когато повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен 

орган се определят от органи на местната, регионалната или централната власт, от други държавни и публични 
органи и институции, от политически партии и търговци, или когато някой от тях може да наложи или възпрепятства 
вземането на решения или по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на НПО. 
6
 „Социалните партньори“ са представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, 

които участват в тристранното сътрудничество, по смисъла на българския Кодекс на труда, на всички нива 

(национално, отраслово, браншово, областно и общинско).  
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9. Режим на минималните помощи 

Безвъзмездната финансова помощ в настоящия конкурс ще се предоставя съгласно правилата 
за „минимална помощ” („de minimis”), предвидени в  Регламент (ЕО) 1998/2006 на Комисията 
от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на 
Европейската общност към минималната помощ (ОВ, L 379/28.12.2006). 

Кандидати и партньори по проекти, независимо дали са неправителствени организации, 
публични или частни субекти, ще се считат за допустими, в случай че общият размер на 
търсеното финансиране от страна на съответния кандидат или партньор по проект в рамките 
на програмата, включително в рамките на трите конкурса за набиране на проектни 
предложения и от Фонда за насърчаване на двустранните отношения с държавите донори, 
заедно със сумата на получените минимални помощи от кандидата/партньора през 
последните три данъчни години, включително текущата, независимо от тяхната форма или 
източник на придобиването им, не превишава левовата равностойност на 200 000 евро (за 
партньори по проекти, ангажирани в сектор „шосеен транспорт” - левовата равностойност на 
100 000 евро), определени по официалния валутен курс на лева към еврото. 

При преценката дали посочените прагове ще бъдат надвишени ще се вземе предвид размерът 
на всички минимални помощи, получени от кандидатите/партньорите по проекти през 
последните три данъчни години, включително текущата, изразени в брутна стойност, т.е. 
преди удържането на данъци и други такси, независимо дали са били финансирани изцяло 
или частично с ресурси на Европейския съюз.  

Безвъзмездна финансова помощ няма да бъде предоставена в случаите, в които са налице 
изключенията, предвидени в чл. 1 от  Регламент (ЕО) 1998/2006 на Комисията от 15 декември 
2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската 
общност към минималната помощ. 

 

10. Съфинансиране 

Стойността на безвъзмездното финансиране по Програмата не може да надвишава 90 % и да 
бъде по-ниска от 50 % от общо допустимите разходи по проекта. Максималният относителен 
дял на собствен принос под формата на доброволен труд не може да надхвърля 50 % от обема 
на собствения принос. 

 

11. Процедура на кандидатстване за микро, малки, средни и големи проекти  

Кандидатите подават проектните си предложения на български език чрез регистрация в 
електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП), към която има вход от 
интернет страницата на Програмата (www.ngogrants.bg). Единствено и по изключение извън 
ЕСПУП – чрез изпращане по пощата, могат да бъдат подавани проектни предложения за 
финансиране на микропроекти.  

Кандидатстването с микро и малки проекти е едностъпково, чрез попълване и подаване на 
съответния формуляр (Формуляр за микро и малки проекти) и бюджет по указания в Насоките 
за кандидатстване начин. 

Кандидатстването за средни и големи проекти е двустъпково, чрез попълване на съответния 
формуляр за концепция на първия етап и попълване на формуляр за пълно проектно 

http://www.ngogrants.bg/
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предложение и подробен бюджет на втория етап, при условие че концепцията е получила 
необходимия минимален брой точки и кандидатът е поканен от оператора да разработи 
подробно проектно предложение. Срокът за подаване на подробни проектни предложения за 
средни и големи проекти ще бъде минимум един месец след получаване на покана от страна 
на оператора. Крайният срок за подаване на формулярите за концепция е същият, както и за 
подаването на проектни предложения за микро и малки проекти – 1 април 2013 г.  

Формулярите за разработване както на концепция, така и на пълно проектно предложение 
трябва да се попълват на български език в електронната система за подаване и управление на 
проекти (ЕСПУП) и се подават в системата заедно със задължителните приложения (прикачени 
файлове – попълнени образци към съответния формуляр).  

Всички формуляри за кандидатстване7 и свързаните с тях приложения следва да бъдат 
изтеглени от www.ngogrants.bg, раздел „Как да кандидатствам“.  

 

12. Кандидатстване по Фонда за насърчаване на двустранните отношения с 
държавите донори  

В рамките на Програмата е предвиден Фонд за насърчаване на двустранните отношения 
(Фонд), от който ще се финансират партньорски дейности между български организации и 
организации от страните донори, както и дейности, свързани с подготовката на съвместни 
проектни предложения.  

12.1. Кандидатстване за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на 
проектна идея с партньори от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) 

Допустимите кандидати по Програмата, които имат намерение да подадат проектно 
предложение в партньорство с организация/и от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, 
Норвегия), могат да подадат заявление към оператора на Програмата за получаване на 
средства (безвъзмездна помощ) за покриването на ограничен тип разходи, свързани с 
подготовката на съвместната проектна идея, в размер максимум до 1500 евро. 

Необходимите документи за кандидатстване: 

 Заявление по образец, който трябва да бъде изтеглен от страницата на Програмата: 

www.ngogrants.bg. 

 Сканирано копие от последно актуално състояние на кандидата (със срок от най-малко 
три месеца преди датата на подаване на заявлението). 

 Декларация за държавни помощи от кандидатстващата организация.  

 Копие от кореспонденция, удостоверяваща намеренията на партньора за съвместна 
проектна работа в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България. 

 По желание – копие от направена/и резервация/и във връзка с планирано пътуване. 

Документите се подават само по електронната поща на адрес ngoprogramme@osi.bg със 
заглавие на съобщението (subject): „Application for seed money“. Крайният срок за 
кандидатстване със заявления за безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с 
партньори от държавите донори е 18 февруари 2013 г. 

                                                           
7
 Моля, обърнете внимание, че единствено формулярът за микропроекти може да бъде изтеглен във 

формат, позволяващ попълването на проектното предложение офлайн. 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.ngogrants.bg/
mailto:ngoprogramme@osi.bg
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Преди да подадат заявленията си, кандидатите трябва да се регистрират в електронната 
система за подаване и управление на проекти на адрес www.ngogrants.bg, както и да се 
запознаят подробно с Насоките за кандидатстване по Програмата за подкрепа на НПО в 
България. 

 

12.2. Кандидатстване за получаване на допълнително финансиране за проекти в 
партньорство с организации от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, 
Норвегия) 

Кандидатите, които подават проектно предложение в партньорство с организация/и от 
държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), могат да кандидатстват за получаване 
на допълнително финансиране в подкрепа на осъществяването на партньорски дейности. 
Максималният размер за търсеното допълнително финансиране при подаване на микро или 
малък проект е 2000 евро, а при подаване на среден или голям проект – 4000 евро. Средствата 
се отпускат с цел осигуряване на срещи и пътувания в рамките на изпълнението на подадените 
партньорски проекти, когато такива са необходими и обосновани и допринасят за 
партньорството. 

Отпускането на допълнителните средства зависи от одобряването на проектното 
предложение, в което е заложено партньорство между кандидата и партньора от държавите 
донори – т.е., за да бъде разгледано заявлението за получаване на допълнително 
финансиране, е необходимо да бъде одобрено самото проектно предложение (основен 
проект, подаден по една от четирите тематични области на конкурса). Кандидатите трябва да 
демонстрират възможност да изпълнят основния си проект и без да получат допълнително 
заявените средства. 

Кандидатстването за допълнително финансиране на партньорски дейности с организации от 
държавите донори става единствено онлайн, след регистрация в ЕСПУП, заедно с подаването 
на основното проектно предложение.  

Крайният срок за подаване на формуляр за допълнително финансиране на партньорски 
дейности с организации от държавите донори е същият, както и за подаването на основния 
проект (1 април 2013 г.).  

 

13. Краен срок за кандидатстване и подаване на проектните предложения за 
микро, малки, средни и големи проекти 

Крайният срок за подаване на проектни предложения в електронната система за подаване и 
управление на проекти (ЕСПУП) е 1 април 2013 г. 

С цел да се осигури ефективното обработване на всички заявки за регистрация, както и да се 
избегне рискът от претоварване на системата в часовете преди изтичането на крайния срок за 
подаване на проектни предложения, крайният срок за подаване на искане за регистрация в 
ЕСПУП е 25 март 2013 г. Кандидатите са насърчени да се регистрират в ЕСПУП възможно най-
скоро след обявяването на конкурса.  

Крайният срок за подаване на проектни предложения за микропроекти по пощата (или чрез 
куриер) е 17:00 ч., 1 април 2013 г. Важи датата на получаване на проектните предложения. 

Предложенията за микропроекти, подавани по пощата, трябва да бъдат изпращани на адрес: 
София 1000, ул. Солунска 56, Институт „Отворено общество“ – София, Програма за подкрепа на 
НПО. Проектни предложения, получени по факс или електронна поща, няма да бъдат 
разглеждани. 

http://www.ngogrants.bg/
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14. Процедура за оценка и избор на проекти  

Само успешно подадените чрез електронната система за подаване и управление на проекти 
(ЕСПУП) проектни предложения ще бъдат взети под внимание и ще бъдат допуснати за оценка 
по качествени критерии. Подадените извън ЕСПУП по пощата предложения за финансиране на 
микропроекти, за които операторът установи, че отговарят на критериите за административно 
съответствие, ще бъдат въведени от оператора в системата служебно и също ще бъдат 
допуснати до оценка по качествени критерии.  

Прегледът за административно съответствие и допустимост ще се извършва от програмния 
оператор. Кандидатите, непокриващи формалните критерии за административно съответствие 
и допустимост, ще бъдат уведомени от оператора по имейл в срок не по-рано от една 
седмица, но не по-късно от три седмици след крайния срок за подаване на проектните 
предложения. Уведомените по електронната поща организации могат в 7-дневен срок от 
получаване на съобщението да поискат повторно разглеждане на проектопредложението за 
административно съответствие и допустимост по реда, посочен в Насоките за кандидатстване 
по Програмата за подкрепа на НПО в България.  

Проектите, преминали успешно проверката за административно съответствие и допустимост, 
преминават към етап качествена оценка. Критериите за оценка са публикувани в Насоките за 
кандидатстване. Оценката ще се осъществява от независими външни експерти, избрани след 
конкурс. Експертите-оценители правят оценка на проектите на базата на точкова система и 
изготвят съответна обосновка.  

Всяко проектно предложение се оценява от двама независими експерти. Крайната оценка на 
проекта представлява средната стойност от оценките на двамата оценители. При разлика в 
оценките на експертите повече от 30 % от по-високата оценка, проектът се оценява и от трети 
оценител-артбитър. В такива случаи крайната оценка ще представлява средната стойност от 
двете най-близки оценки. В резултат от работата на експертите-оценители електронната 
система за подаване и управление на проекти ще генерира класации на проектите, получили 
повече от минималния изискуем брой точки, по тематични области, приоритети и размер на 
търсеното финансиране. Класациите ще бъдат внесени за разглеждане от Комисията за избор 
на проекти (Комисията).  

Комисията ще взема решение за одобрение на предложените за финансиране проекти въз 
основа на отсъдените от експертите-оценители точки, специалните съображения за класиране 
на проектите по Програмата и бюджета на Програмата за първия конкурс по тематични 
области и приоритети.  

15. Специални съображения при класирането на проектните предложения 

 

 Поне 10 % от общия индикативен бюджет за всяка тематична област от Програмата ще 
бъдат насочвани към младежки организации8 и/или към дейности, чиято целева група 
са деца и младежи. 

 Поне 10 % от общия индикативен бюджет на Програмата ще бъдат насочени към 
ромите9 или към дейности, свързани с ромското включване, като застъпничество, 
антидискриминация и др.  

                                                           
8 По смисъла на Закона за младежта (Обн., ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 20.04.2012 г):  Чл. 19. (1) Младежка организация е 
доброволно сдружение на лица, от които не по-малко от 70 на сто са на възраст от 15 до 29 години включително, за 
осъществяване на младежки дейности. Чл. 20. (1) Младежките организации могат да се създават като юридически лица с 
нестопанска цел, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или като 
организирани младежки структури при условията и по реда на специални закони. (2) За младежка организация се приема и 
сдружение на младежки организации, създадени при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
9 Под проект, насочен към ромите или към дейности, свързани с ромското включване, се разбира всеки проект, който има за 
целева група представители на ромското малцинство. В рамките на Програмата, следвайки рамковия документ на ЕС за 
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Приоритетно10 ще бъдат класирани проекти, които включват: 

 дейности в подкрепа на изучаването на Холокоста и мерки за борба с 
антисемитизма; 

 дейности или целеви групи в селските райони11. 

 
16. Документи във връзка с поканата за набиране на проектни предложения 
 

 Насоки за кандидатстване по Програмата за подкрепа на НПО в България със 
съответните приложения. Кандидатите задължително трябва да се запознаят с 
насоките.  

 Ръководство за подаване на проектни предложения в Електронната система за 
подаване и управление на проекти (ЕСПУП) 

Посочените документи, както и допълнителна информация относно Програмата, вкл. 
тематични материали във връзка с нейните цели и приоритети са достъпни на 
www.ngogrants.bg. 

 

17. Информация за контакт и възможност за задаване на въпроси  

Въпроси във връзка с кандидатстването по Програмата могат да бъдат задавани единствено 
чрез изпращане на имейл на адрес: ngoprogramme@osi.bg (на български език и на кирилица – 
за кандидатите по Програмата, и на английски език – за партньорите от държавите донори или 
други допустими партньори от страни извън България). Отговорите ще бъдат публикувани на 
www.ngogrants.bg в секция „Как да кандидатствам“, „Въпроси и отговори“, съответно в 
българската и в английската версия на сайта в зависимост от езика, на който е зададен 
въпросът, в рамките на до 10 работни дни след получаването му. 

 
За контакт с оператора на Програмата: 
 
Институт „Отворено общество“ – София 
Адрес: ул. Солунска 56, София 1000, България 
Телефон: (+359 2) 9306619 
Факс: (+359 2) 9516348 
Електронна поща: ngoprogramme@osi.bg  
Уебстраница: www.osi.bg, www.ngogrants.bg 
 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ 
Адрес: ул. Енос 7, ет. 6, ап. 9, София 1408, България 
Телефон: (+ 359 2) 9549715 
Електронна поща: wcif@wcif-bg.org  
Уебстраница: www.wcif-bg.org  

                                                                                                                                                                                     
национални ромски стратегии и в съответствие с Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 
2020), името роми се използва като  обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, 
които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, 
независимо от начина на тяхното самоопределяне. 
10 Под приоритетно класиране се има предвид, че проектните предложения, които включват такъв тип дейности и/или целеви 
групи, ще бъдат финансирани с предимство при получен равен брой точки с други проектни предложения, които не включват 
такъв тип дейности. 
11 Според националната дефиниция (определена чрез Наредба 14 на МЗГ и на МРРБ на РБ от 01.04.2013 г.) като селски общини у 
нас се дефинират всички, където гъстотата на населението е под 150 жители на квадратен километър и на чиято територия няма 
град с население над 30 000 души. 

http://www.ngogrants.bg/
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