
Изх. №152/10.06.2016 г.        ДО:  

         МЕГЛЕНА КУНЕВА 
Министър на образованието и 
науката  
 

КОПИЕ ДО:  

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН 
Главна дирекция „Структурни  
фондове и международни 
oбразователни програми“ 
 

 
Относно: сигнал за разследване на одобрени проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на 
деца в неравностойно положение“ 
 
Уважаеми госпожи и господа, 
 
Национална мрежа за децата (НМД) обединява 137 неправителствени организации, работещи за и 

с деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са 

част от ключовите принципи, които ни обединяват. Ние вярваме, че всички политики и практики, 

които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и съблюдават, като се взема 

предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи.  

Ние от Национална мрежа за децата многократно сме се застъпвали по време на заседанията на 
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
да се предоставя безвъзмездна финансова помощ не само чрез директно предоставяне на 
конкретен бенефициент, но и чрез процедури за подбор на проекти. В същото време, като 
участници в Комитета за наблюдение и в две от тематичните работни групи към него, категорично 
отказваме да легитимираме финансирането на проекти на организации, които се създават 
специално за кандидатстване по оперативните програми, след което за тази непрозрачност се 
хвърля вина върху целия неправителствен сектор. За съжаление, тези проекти се одобряват от 
финансиращия орган, което буди съмнения за корупция. С оглед на това бихме искали 
своевременно да възразим срещу тази практика и се надяваме да бъдат взети незабавни мерки.  
 
Настояваме да бъде извършено разследване по одобрените проекти за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното 
възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ преди подписване на договор със 
следните организации, чието общо финансиране е в размер приблизително на 1,5 милиона лева по 
ОП НОИР. 
 
Организациите са както следва:  
BG05M2OP001-3.001-
0127  

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ДЕТСКИ СВЯТ- 
ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ"  

499 
536,69  

BG05M2OP001-3.001-
0130 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ДЕТСКО ЦАРСТВО"  499 
665,61  



BG05M2OP001-3.001-
0132 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ДЕТСКИ УСМИВКИ"   499 
319,87  

 
От данните на Централния регистър на НПО е видно, че трите организации имат едни и същи лица в 
управителните органи и са създадени в средата на миналата година. Ето и справка от регистъра на 
НПО към Министерство на правосъдието, както следва:   
 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ДЕТСКО ЦАРСТВО"  - 
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=XTyfliz4Cl4%3D  
 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ДЕТСКИ СВЯТ- ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ"  
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=reLs%2FjG%2FfaY%3D  
 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ДЕТСКИ УСМИВКИ" -
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=OdYwUauIeyA%3D  
 
На този етап няма да информираме медиите и другите компетентни органи, като се надяваме на 
бърза реакция от ваша страна. Очакваме да ни информирате своевременно за предприетите мерки 
от ваша страна. Оставаме предвидим и коректен партньор и на разположение за сътрудничество.  
 

С уважение: 
Георги Богданов 
Изпълнителен директор 
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