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Българо-швейцарска програма 
за сътрудничество в подкрепа 
ролята на гражданското общество 
в България и насърчаване на 
българо-швейцарски партньорства

Швейцарската помощ за тринадесетте държави, 
присъединили се към Европейския съюз след 2004 година, 
има за цел да допринесе за намаляване на икономическите и 
социалните различия в рамките на разширения ЕС. Жестът на 
Швейцария е израз на солидарност и основа за изграждане 
на устойчиви икономически и политически връзки с 
новите държави-членки. До декември 2014 г. ще бъдат 
сключени договори на стойност 76 млн. швейцарски франка, 
предназначени за подготовката, предаването и оценката на 
проекти в България. Това двустранно сътрудничество ще се 
реализира до 2019 година.
Швейцария подкрепя процеса на преход в България от 1992 
г. насам, като фокусира помощта си върху развитието на 
услуги, подпомагащи социалното включване и опазването 
на околната среда. Финансираните от Швейцария проекти 
винаги инвестират в капацитета, както на държавните 
институции, така и на неправителствените организации, 
поставяйки ударението върху укрепването на гражданското 
участие и ролята на гражданското общество.
Подпомагането на процесите на демократизация в 
България в периода на преход  беше основен приоритет на 
Швейцария. Това сътрудничество допринесе за развитието на 
неправителствения сектор в България и  насърчи участието 
на гражданите във вземането на общностни решения, 
касаещи устойчивия начин на живот. 
С реализирането на два от Тематичните фондове на Българо-
швейцарската програма за сътрудничество – Фонда за 
реформи, свързани с участието на гражданското общество и 
Фонда за партньорство, Швейцария продължава да подкрепя 
ролята на гражданите и гражданското общество, по-
специално в областта на социалното развитие и опазването 
на околната среда. Проектите, изпълнявани от българо-
швейцарски партньорства, разчитат на допълнителните 
преимущества, породени от обмяната на опит. Те също така 
изграждат солидна основа за сътрудничество между нашите 
страни.
Настоящата публикация предоставя информация за 63-те 
проекта, получили подкрепа от двата Тематични фонда в 
България. Въпреки различията по отношение на тематичните 
им направления, в своята съвкупност проектите преследват 
една обща цел – подкрепа за приноса на българските 
граждански организации за икономическото, социалното и 
екологичното благополучие на България.

Матия Порети
Съветник, Ръководител на 
Швейцарски офис за сътрудничество
Швейцарско посолство в България
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ФОНДАЦИЯ „INNOVABRIDGE“

NEOSYS AG 

Каслано, Швейцария

Герлафинген, Швейцария

Швейцарско междинно звено

Фондация „Иновабридж“ е водещ партньор в консорциума, 
изпълняващ функциите на Швейцарско междинно звено. 
Мисията на фондацията е да предлага иновативни решения 
за постигането на социална, икономическа и екологична 
устойчивост. Наследник от 2011 г. на авторитетната 
швейцарска консултантска компания „Тулум“, имаща зад 
гърба си 15-годишна история и внушително портфолио от 
изпълнени проекти в областта на международното развитие 
и сътрудничество в държавите от Латинска Америка, Азия, 
Африка, Близкия изток и ОНД, фондация „Иновабридж“ 
предоставя експертна консултантска помощ в три основни 
тематични направления: икономическо развитие, управление 
и върховенство на закона, и опазване на околната среда и 
устойчив начин на живот.
Въз основа на изградената репутация и доказан опит пред 
швейцарските донорски агенции, фондация „Иновабридж“ 
стана водеща организация на консорциума, с когото 
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество 
(SDC) сключи договор за осъществяване на програмното 
управление на Тематичните фондове „Фонд за реформи, 
свързани с участието на гражданското общество“ и  „Фонд 
за партньорство и експертна помощ“ в рамките на Българо-
швейцарската програма за сътрудничество.

“Неосис“ е швейцарска консултантска компания, основана 
през 1986 г. Специализирана е в предоставянето на широк 
спектър от услуги с акцент върху системи за управление, 
спазване на законовите разпоредби, опазване на околната 
среда, здраве и безопасност при работа, социална 
отговорност и управление на риска. Клиенти на компанията 
са международни организации, национални и териториални 
администрации, частни компании и неправителствени 
организации в Швейцария и извън нея. След 2000 г. „Неосис“ 
активно участва в проекти за международно сътрудничество 
в държавите от Латинска Америка, Балканите, Северна 
Африка и Азия, в изпълнение на задания на Швейцарския 
секретариат за икономически връзки (SECO), Швейцарската 
агенция за развитие и сътрудничество (SDC),  Германската 
агенция за техническо сътрудничество (GTZ), Организацията 
на ООН за индустриално развитие (UNIDO), Международната 
организация на труда и Програмата на ООН за опазване на 
околната среда (UNEP). 
В рамките на заданието на Швейцарското междинно звено 
„Неосис“ допринася със своя богат опит в управлението 
на проекти, в т.ч. стратегическо управление, мониторинг и 
оценка.
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БАЛКАНСКИ ИНСТИТУТ ПО ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

София, България

Швейцарско междинно звено

Балканският институт по труда и социалната политика 
(БИТСП) е неправителствено, доброволно, независимо и 
неполитическо сдружение с нестопанска цел, учредено 
през 2001 г. БИТСП работи в приоритетни области като 
управление на европейски фондове и други международни 
донорски програми, корпоративна социална отговорност, 
учене през целия живот, пазар на труда, човешки ресурси, 
индустриални отношения, социално осигуряване и социална 
защита, здравословни и безопасни условия на труд, 
трудово законодателство, социална политика, социално 
предприемачество, професионално обучение. Експерти 
от БИТСП са участвали в създаването и реализирането на 
първите големи схеми за безвъзмездна помощ, финансирани 
от Европейския съюз, Световна банка, Програмата на ООН за 
развитие и други международни донори в България.
В качеството си на местен партньор в Швейцарското 
междинно звено, екипът на БИТСП предоставя на екипите 
за управление на проектите по двата тематични фонда 
от Българо-швейцарската програма за сътрудничество  
значителен, натрупан в рамките на над 15 години, експертен 
опит в подготовката, управлението, мониторинга и оценката 
на проекти и схеми за безвъзмездна помощ.
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„Фонд за реформи, свързани с 
участието на гражданското общество”

Кратко описание на Тематичния фонд

Законова основа:

Структури, отговорни за изпълнението:

Основни цели на Тематичен фонд ФРУГО:

Специфични цели на проектите:

Тематичният фонд „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското 
общество” (наричан за краткост ТФ ФРУГО), се финансира в рамките на 
Споразумението за ТФ ФРУГО между Швейцарската агенция за развитие и 
сътрудничество (ШАРС), дирекцията „Мониторинг на средствата от ЕС“ към 
Министерския съвет на Република България като Национално координационно 
звено (наречено по-нататък НКЗ) и Министерството на правосъдието на Република 
България, подписано на 29 септември 2011 г. 
ТФ ФРУГО е част от Рамковото споразумение за Българо-швейцарската програма 
за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални различия в 
разширения Европейски съюз, подписано от Федералния съвет на Конфедерация 
Швейцария и правителството на Република България на 7.09.2010 г.

ШАРС и НКЗ са структурите, отговорни за изпълнението на ТФ ФРУГО. Те, от своя 
страна делегират управлението на ТФ ФРУГО на Швейцарско междинно звено 
(ШМЗ), което е консорциум от три организации: фондация „InnovaBridge“, Каслано, 
Швейцария, „Neosys“ Ltd., Герланфинген, Швейцария и Балканския институт по 
труда и социалната политика (БИТСП), София, България.

•	 Насърчаване  на гражданското общество да бъде важен участник в развитието 
на социалния сектор и опазването на околната среда;

•	 Допълнително укрепване на гражданския сектор в България

•	 Проектите, които се финансират, допринасят за постигането на една или повече 
от следните цели:

•	 Подобряване капацитета на организациите на гражданското общество 
за постигане на техните цели и изпълнение на техните дейности, чрез 
предоставяне на качествени услуги, с приоритет към необлагодетелстваните 
региони;

•	 укрепване възможностите на организациите на гражданското общество и на 
техните мрежи да взаимодействат с гражданите и да мобилизират гражданска 
подкрепа;

•	 подобряване на законовата и финансовата рамка, включително публичното 
финансиране, за организирани дейности на гражданското общество;

•	 активизиране на участието на гражданите във вземането на обществени 
решения и в процесите на разработване на политики на централно и общинско 
равнище (процеси на застъпничество, активно участие и  т. н.);

•	 повишаване капацитета на организациите на гражданското общество да 
наблюдават спазването на политическия контекст от публичните институции.
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Бенефициенти на безвъзмездната помощ:

Финансирани проекти:

ТФ ФРУГО се реализира чрез проекти на неправителствени организации, които 
са фокусирани в сферите на опазването на околната среда и предоставянето на 
социални услуги в общността.

В рамките на фонда се финансират 23 проекта с тематичен фокус предоставяне 
на социални услуги в общността на стойност 3 470 718 лв. като безвъзмездната 
помощ е 1 949 630 шв. ф. и 13 проекта с тематичен фокус в сферата на опазването 
на околната среда на стойност 9 474 682 лв., с безвъзмездна помощ
от 5 226 448 шв. ф.
От тях 27 проекта се реализират на територията на малки градове и селски рaйони, 
докато 21 оказват влияние в големите областни градове и София.
Гражданските организации изпълняват проекти, насочени към грижа за деца и 
възрастни, грижа за деца със специални потребности, както и към подобряване 
на качеството на предоставяни социални услуги. 12 проекта са насочени към 
опазване на околната среда.

Проектите се реализират в периода октомври 2012 - септември 2016 година.



СПИСЪК НА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ

Списък на одобрените проекти по
Схема за безвъзмездна финансова помощ

Проект, включен в Рамковото споразумение 

Тематичен фокус: Социални проекти
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Рег. № Изпълняваща агенция Заглавие на проекта Бюджет 
(BGN)

Грант 
(CHF)

CSP-001 Сдружение на инвалиди и слепи 
„Ахури”

„ИНФОРМАЦИОННО-виртуална и аудио-
информационна помощ в социална услуга в общността 
„Бюро за социални услуги” – мобилна форма за 
гражданското участие на хора със зрителни и 
двигателни увреждания с висше и средно образование 
и безработни за подобряване качеството им на живот 
в условия на криза”

33,518.10 18,900.00

CSP-008 Сдружение „Заедно в Европа”, 
Пазарджик

„Консултативен център за Психо-социална превенция 
и укрепване на психичното здраве на деца в риск”

77,957.52 43,958.25

CSP-012 Сдружение „Шанс и закрила”, 
Хасково

„От несигурност – към благополучие” 134,603.76 75,899.62

CSP-021 Фондация „Международна 
социална служба - България“, 
Велико Търново

„Партньорство за ефективни и достъпни услуги по 
превенция на институционализацията на деца”

407,521.36 229,586.62

CSP-031 Сдружение „Клуб на 
нестопанските организации”, 
Търговище

„Промяна чрез участие” 145,406.15 81,990.81

CSP-032 Сдружение „Еквилибриум“, Русе  „Оценка и самооценка на центровете, предоставящи 
услуги за деца и техните семейства като средство за 
изграждане на капацитет

79,889.00 44,972.29

CSP-034 Свободен младежки център, 
Видин

„Програма за подкрепа на фамилното действие 67,677.00 38,161.33

CSP-035 Фондация „Институт за 
социални услуги в общността“, 
София

„Телекеър мрежа в подкрепа на хора с увреждания 218,413.65 123,157.88

CSP-036 Асоциация на родители на деца 
с епилепсия, София 

„MotivAction (АРДЕ с нас) 61,257.30 34,541.43

CSP-052 Асоциация на пациентите с 
вродени лицеви аномалии 
и техните родители – АЛА, 
Пловдив

„Родители за контакт” 51,621.08 29,107.81

CSP-058 Сдружение с нестопанска 
цел „Женска алтернатива 
за независимост, етническа 
толерантност и асоцииране” - 
ЖАНЕТА, Разград

„Създаване на Ресурсен център за социални услуги за 
деца и семейства в Област Разград”

83,206.00 46,917.74

CSP-081 Сдружение “SOS Детски селища 
България”, София 

„Подай ръка – Мобилни екипи за подкрепа на деца и 
семейства в общността”

317,476.00 179,016.60

CSP-087 Сдружение „Човеколюбие”, 
Пазарджик

„За повече и по-качествени социални услуги” 162,178.13 91,448.10

CSP-089 Национална мрежа за децата, 
София

„УРОК: Укрепване Развитието на Организационния 
Капацитет”

133,956.00 75,534.37

Изпълняваща агенция Заглавие на проекта Бюджет 
(CHF)

Грант 
(CHF)

FA 001 Консорциум от български и швейцарски 
НПО с водещ партнъор Фондация за 
биологично земеделие БИОСЕЛЕНА 

Да свържем опазването на природата с 
устойчивото развитие на селските райони

4,790,000.00 4,200,000.00



Тематичен фокус: Проекти за околна среда
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CSP-106 Гражданско сдружение 
„Алтернатива 55”,                  Стара 
Загора

„Усъвършенстване на социалните услуги в общността 
по ранна интервенция при деца с ментални проблеми” 

79,259.00 44,692.12

CSP-126 Сдружение Български Червен  
кръст, София

„Подготвени заедно за бедствия, аварии и кризи (БАК)” 372,186.00 209,866.17

CSP-138 Сдружение „Институт за 
социални дейности и практики”

„Пакет от интегративни услуги за гарантиране на 
правата на деца, участници в правни процедури”

71,820.50 40,497.74

CSP-139 Национална Католическа 
Федерация                     „Каритас 
България”, София

„Бедността сред нас – развитие на социалните услуги” 94,886.00 47,558.92

CSP-146 Фондация „Български център 
за нестопанско право“ (БЦНП), 
София

„Партньорство в стратегии и действие” 127,830.80 71,968.40

CSP-153 Фондация „Де Пасарел 
България“, София

„Стандарти за качество и инструменти за мониторинг 
на социалните услуги за хора с увреждания”

69,570.00 39,228.75

CSP-169 Фондация „Асоциация Анимус”, 
София

„Травма център за деца и семейства” 383,901.00 216,471.96

CSP-206 Русенска Католическа 
Организация „Каритас”, Русе

„Развитие на нови социални услуги в мрежата на 
Каритас Русе в Северна България”

261,010.00 145,541.57

CSP-226 Фондация „Фонд за превенция 
на престъпността – ИГА”, 
Пазарджик

„Изграждане на капацитет за бъдещето” 35,574.00 20,045.90

Рег. № Изпълняваща агенция Заглавие на проекта Бюджет 
(BGN)

Грант 
(CHF)

CSP-063 СНЦ „Дунавски клуб Силистра”, 
Силистра

„Понтонът на Дунавския Клуб – лаборатория и класна 
стая”

49,542.00 27,873.39

CSP-070 Сдружение „Съюз за 
възстановяване и развитие” – 
Хасково 

 „Омбудсман на природата” 77,739.00 43,835.04

CSP-114 Фондация ЗАЕДНО – общуване 
за подкрепа и развитие, София

„Солидарна мрежа на вкусните образователни био-
градинки в България”

63,017.00 35,533.49

CSP-121 СНЦ „Младежки 
информационен център“, Айтос 

„Екодоброволци в защита на Виа Понтика” 57,892.00 32,643.82

CSP-154 Сдружение за изследователски 
практики, София 

„Да говорим (на) открито: граждани и политици в 
диалог по политиките за опазване на околната среда” 

74,608.98 42,070.10

CSP-155 Фондация „Регионален 
екологичен център за 
Централна и Източна Европа – 
клон България“, София 

„Изграждане на капацитет и модели за участие 
на заинтересованите   страни в управлението на 
защитените зони от Натура 2000 в България”

219,829.00 122,578.67

CSP-172 Сдружение за дива природа 
БАЛКАНИ, София

„Гражданско участие за устойчиви планини” 316,381.00 178,391.70

CSP-184 Фондация „Информация и 
природозащита”, София

„Модел за опазване и устойчиво ползване на 
лечебните растения на общинско ниво, с участието на 
организациите на гражданското общество, местните 
общности и медиите”

442,074.00 249,274.23

CSP-193 Фондация „Земя завинаги”, 
Стара Загора

„Повишаване капацитета за мобилизиране на 
гражданското общество в селските райони за 
устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария”

112,756.00 63,279.24

CSP-197 Сдружение “Младежки форум 
21 век”, София

„Екологичното образование на младите хора – мост 
към устойчиво развитие на местните общности”

87,323.46 46,120.97

CSP-210 Фондация „ЕкоОбщност”, София „Засилване на гражданското съзнание и участие по 
отношение на проблемите, свързани с климатичните 
промени, в училища и местни общности в Западна 
България”

208,359.47 117,411.19

CSP-219 СНЦ „Зелени Балкани – Стара 
Загора“ Спасителен център за 
диви животни

„Хора ЗА природата – зелено общество в действие” 112,164.00 63,155.19





Проекти околна среда
Тематичен фонд:

Фонд за реформи, свързани с 

участието на гражданското общество
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

“Да бъдем пазачи на нашата река”-каузата на обществената 
група пазач, организирана от “Дунавски клуб Силистра”. 
Призоваваме жителите на всеки район и регион да си поставят 
реални цели за опазване на околната среда и така ще съхраним 
България чиста.

Гр.Силистра, ул.”Митничарска”14,
dunclub@mail.bg, 
www.dunavskiclub.com
тел.: 0897/854521 
Ръководител на проекта: Пламен Гойчев

Резултати и индикатори за постигането им:
Организиране на обществена група пазач. Повишаване броя на 
заявилите членство в групата

Да насърчи участието на местната общественост в опазването на водите 
в крайбрежния участък на река Дунав от км 374,5 до км 380 гр.Силистра 
и във формиране на публични политики за устойчиво управление на 
ресурсите.

01.09.2013 – 28.02.2015

10,2%
27 873,39 CHF

49 542 BGN

Долен Дунав, крайбрежието на  
гр. Силистра

СНЦ “Дунавски клуб Силистра”,
гр. Силистра

Понтонът на Дунавския клуб –
лаборатория и класна стая

CSP 063 - 

Няма
Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

“Добри решения в полза на хората и природата се 
вземат, когато гражданите следят и са активно 
ангажирани с работата на институциите.“

Гр. Хасково, ул. „Одрин” 3 
тел./факс: 038 62 42 65 
rdu@aidabg.net  www.rdunion.eu
Ръководител на проекта:
Камелия Димитрова

•	 Засилване на гражданското участие при вземане на решения

•	 Изграждане на съзнание за опазване на околната среда

15.07.2013 – 14.07.2015

43 835,04 CHF
77  739,00 BGN

   Общините Хасково, Харманли 
и Стамболово, като се цели ефект върху териториалния обхват на 
РИОСВ – Хасково и Регионална дирекция на горите - Кърджали 

   Сдружение „Съюз за възстановяване и 
развитие” – Хасково 

Омбудсман на природатаCSP 070 - 

Резултати и индикатори за постигането им:
•	 Изграден експертен капацитет в СВР за следене и обжалване 

процедурите по ОВОС – провеждане на обучение;

•	 Мониторинг на решенията на РИОСВ Хасково и информиране на 
гражданите за процеса на вземане на решения – информация за 
минимум 20 процедури, публикувани в местните медии;

•	 Участие на граждани, представители на НПО и независими експерти 
в обществени обсъждания на доклади по ОВОС – минимум 5 
обществени обсъждания;

•	 Създаване на еко-клуб и провеждане на сбирки през учебната година;

•	 Поставяне на хранилки за птици и информационни табели в 3 парка

Няма
Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

“Вкусните образователни био-градинки са  прекрасен инструмент за 
култивиране на умения за устойчив начин на живот с грижа за природата и 
бъдещето на децата ни. Те са достъпен и атрактивен начин за изграждане 
на хармонична среда и общност и интегрално учене чрез преживяване. 
Всички ресурси и полезни материали, които разработихме в рамките на 
проекта, са свободно достъпни за всеки, които проявява интерес.“

Гр. София, Лозенец 96
тел.: 0896 86 06 40
zaedno.net@gmail.com   www.zaedno.net
Ръководител на проекта: 
Елена Анастасова

Целта на този проект е да разшири обхвата на въздействие върху 
образованието за най-малките и да стабилизира в дългосрочен план една 
добра иновативна практика за интегрално екологично образование, с 
комплексен ефект и принос в култивиране на умения за устойчив начин н 
живот на местните общности - т.нар. “вкусни образователни био-градинки”, 
www.gradinka.zaedno.net, като стимулира и подкрепи създаване на пет 
образцови “вкусни образователни био-градинки” в градовете Бургас, Варна, 
Видин, Сливен и Пловдив; Да развие капацитета за виртуално общуване, 
солидарна подкрепа и обмен на добри практики чрез виртуалната мрежа 
на “вкусните био-градинки”, и да въведе нов подход при провеждане на 
“вкусните уроци”, основани на етичните принципи на пермакултурния 
дизайн – www.etika.zaedno.net; 
Общата култура за устойчив начин на живот и практични умения за 
нейното прилагане в контекста на „вкусната образователна градинка“ беше 
повишена в рамките на пет национални тренинг семинара с 289 участника, 
пет новосъздадени образователни градинки с повече от 1600 участника 
(деца, учители, родители и съмишленици), Виртуална кампания с повече от 
9000 участника, чрез 12 броя на Е-Бюлетин и богата колекция от полезни 
ресурси публикувани на уеб портала, която е достигнала до повече от 26 
000 уникални посетители, като много от тях инициираха самостоятелни 
инициативи на местно ниво.  В рамките на проекта бяха създадени серия 
от полезни ресурси (Наръчник) и тренинг материали, които са свободно 
споделени и достъпни на интернет платформата. Заключителната среща 
за споделяне на добрите практики на проекта и планиране на бъдещи 
инициативи беше проведена в София на 19 юни 2014 с представители на 
образователните институции, спонсориращи организации, представители на 
бизнес и гражданския сектор.

1 август 2013 – 31 юли 2014

35  533.49 CHF
63  017 BGN

  Проектът се изпълнява в 
национален мащаб:  седалище - София; Конкретни дейности са 
проведени в Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Велико Търново, 
Сливен.

Фондация ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и 
развитие, гр. София

Солидарна мрежа на вкусните образователни
био-градинки в България

CSP 114 - 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

“Опазвайки природата – опазваме себе си!“Гр. Айтос, ул. „Караманлиев“ №24, 
micbg@abv.bg
тел.: 0895 011 888
Ръководител на проекта: Тодор Ангелов

Резултати и индикатори за постигането им:
•	 Запазване на биоразнообразието и екологичното равновесие в 

региона чрез защита от посегателства над защитени видове пойни 
птици;

•	 Мобилизирана гражданска подкрепа за опазване на 
биоразнообразието в бургаските езера, намираща израз в 
привличането на минимум 80 доброволци, участващи в екипи за 
наблюдение и превенция на бракониерството;

•	 Популяризиране на „Виа Понтика” сред местната общност и повишена 
информираност относно биоразнообразието и важността от 
запазване на екологичното равновесие в Бургаска област;

•	 Повишаване на капацитета на местни еколожки НПО чрез 
разширяване на членската маса, въвеждане на организационни 
подобрения при планирането и отчитането на дейностите, 
изпълнявани от СНЦ МИЦ;

•	 Разширяване на мрежата от партньорски организации, които си 
сътрудничат в областта на опазване на биоразнообразието и околната 
среда;

Опазване на биоразнообразието в Бургаския залив и прилежащите 
езера чрез превенция на бракониерството, намаляването на броя 
на посегателства над дивите пойни птици в района и изграждане на 
информирана и активна маса от местни доброволчески екипи чрез 
мрежата от подразделения на СНЦ МИЦ.

Сдружение „Възможности без граници“, гр. София

15.07.2013 г.  -  14.07.2014 г

32 643,82 CHF
57,892.00 BGN

  Област Бургас, в частност гр. 
Бургас, гр. Айтос, гр. Българово, гр.Средец

  СНЦ „Младежки информационен център“ 
(СНЦ МИЦ) – Айтос 

Екодоброволци в защита на Виа ПонтикаCSP 121 - 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Да говорим (на) открито: граждани и политици 
в диалог по политиките за опазване на околната 
среда

“ Обратната връзка от гражданите към управленците 
и прозрачността на осъществяваните политики за 
околна среда са определящи за устойчивото развитие 
на държавата.“

гр. София, ж.к. Зона Б-5, бл. 11, вх. Б, ап. 91; 
тел.: 0885 989 593;  sip.bulgaria@gmail.com; 
www.zelenizakoni.com
Ръководител на проекта: 
Вера Стаевска

Резултати и индикатори за постигането им:

Фондация „Зеленика“;  гр. София 

•	 Новаторство на услугите на НПО медиатор между граждански интерес и 
политически решения. Индикатор 1: он-лайн платформа за мониторинг – поне 
5 коментара, сваляния на месец от потребители; Индикатор 2:  Интегриране на 
предложенията в резултат на мониторинга в екологичното законодателство – 
поне 5 предложения; 

•	 Развит капацитет на екологичните НПО за наблюдение на публичните 
институции, навременен дебат по конфликтни законодателни инициативи 
и минимизиране нуждата от сезиране на ЕК. Индикатор 1: активна употреба 
на он-лайн платформата – поне 1 сваляне или добавяне на информация от 
НПО/месец; Индикатор 2: Регулярни срещи на граждани, НПО и политици – 
поне веднъж на 3 месеца; Индикатор 3: Затваряне на стари и липса на нови 
наказателни процедури(НП) от ЕК – поне 2 затворени (НП).

•	 Насърчаване на активното гражданство и участие на ранен етап на 
определяне на законодателни приоритети. Индикатор 1: предложения от 
гражданите – поне 5 в 5-те теми; Индикатор 2: висок читателски и слушателски 
интерес – поне 800 прочитания; Индикатор 3: намален брой улични протести 
– по-малко от 10/годишно; 

•	 Разширено партньорство и мрежи чрез сътрудничество. Индикатор 1: брой 
срещи – поне веднъж на 3 месеца. 

•	 Засилено аргументирано участие на НПО в разработване на екологично 
законодателство. Индикатор: Интегриране на предложения в екологично 
законодателство – поне 5 предложения.

Дългосрочно съвместно (граждани, НПО, политици) формулиране на 
устойчиви политики за природата.

01.03.2014 г. -30.04.2015 г. 

42 070,10 CHF
74 608,98 BGN

Столична община

Сдружение за изследователски практики, 
гр. София 

CSP 154 - 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

11%

Резултати и индикатори за постигането им:

•	 Доклад за възможни форми за гражданско участие при управлението 
на защитени зони и други природни територии в ЕС и Швейцария;

•	 Представяне и изпробване на приложими практики и модели в 
няколко пилотни региона. 

•	 Сформиране на национална работна група и изграждане на общ 
модел за управление на защитените зони с ефективно гражданско 
участие във всички зони от Националната екологична мрежа Натура 
2000. 

Изграждане на капацитет и създаване на модели за участие на 
заинтересовани страни в управлението на защитени зони от Натура 2000 
в България.

10.07.2013 – 09.07.2015

122 578,67 CHF

Изграждане на капацитет и модели за участие 
на заинтересованите страни в управлението на 
защитените зони от Натура 2000 в България

CSP 155 - 

Няма

219 829,00 BGN

Западна Стара планина, Западни 
Родопи и Рила (Защитена зона Кочериново)

Фондация „Регионален екологичен център
за Централна и Източна Европа – клон България“, гр. София 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

“Ефективното гражданско участие в планирането 
и управлението на природата е първата стъпка 
към установяването на стабилни партньорски 
взаимоотношения с държавата!”

гр. София, ул. Париж №7, ет. 6. офис 17; 
тел: (02) 983 5217; 
rec-bulgaria@rec.org;   www.rec.bg 
Ръководител на проекта:
Венцислав Кирилов Василев
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

“ Индивидуално или заедно, съзнателно или не, 
всеки ден сме част от промените в жизнената ни среда. 
Ние избираме дали те ще бъдат към по-добро.“

София, Бул. Евлоги и Христо Георгиеви 93,  
тел/факс: 02 / 963 14 70, 
office@balkani.org; www.balkani.org
Ръководител на проекта:
Андрей Ковачев

Резултати и индикатори за постигането им:

•	 Подобрени нормативни документи чрез участие на гражданите; 

•	 Изградени местни групи и национална мрежа от активни хора.

Прозрачни планини цели да създаде пространство за гражданско 
участие за управлението на планинските ресурси.

1.08.2013 – 30.11.2015

178 391,70 CHF

316 381,00 BGN

Сдружение “Байкария” – клон Велинград;
Рибарско сдружение “Балканка 2009”, гр. Благоевград

   Планините в Югозападна 
България: Западни и Средни Родопи, Пирин, Рила, Витоша, 
погранични планини

Сдружение за дива природа “БАЛКАНИ”,
гр. София

Гражданско участие за устойчиви планиниCSP 172 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

“ Гражданските организации  трябва да бъдат движеща 
сила за развитие на районите чрез устойчиво ползване 
на ресурсите им от лечебни растения. Те могат да дадат 
поминък на повече от една четвърт от местните 
общности. “

София 1111, Ж. к. Яворов, бл. 29, вх. В,
consult@ecologybg.com 
www.ecologybg.com
Ръководител на проекта: 
Светлана Аладжем

Резултати и индикатори за постигането им:

•	 Действаща гражданска Група за действие .

•	 Модел за регионална оценка на ресурсите от лечебни растения.

•	 Ресурсен информационен център за устойчиво ползване на лечебни-
те растения.

•	 Демонстрационен пример за добавяне на стойност чрез преработка 
на местни ресурси на лечебни растения.

•	 Предложения за промени в законодателството и политиката за лечеб-
ните растения.

•	 Образователни мултимедийни продукти.

•	 Повишен капацитет на гражданските организации и заинтересовани 
лица.

•	 Медийна кампания.

Да повиши капацитета на гражданските организации за устойчиво 
ползване на ресурсите от лечебни растения в района, в полза на 
икономическото му развитие и осигуряване на поминък за местните 
общности.

15.09.2013 - 15.09.2016

249 274,23 CHF
442 074,00 BGN

   Община Ловеч и общините 
Априлци, Севлиево и Троян

Фондация „Информация и природозащита”,
гр. София

Модел за опазване и устойчиво ползване на 
лечебните растения на общинско ниво, с участието на 
организациите на гражданското общество, местните 
общности и медиите

CSP 184 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

“ Необходимо е гражданските неправителствени 
организации да работят повече с институциите и 
населението от малките населени места. “

Стара Загора; 
тел.: 042 602015 ; факс: 042602015;              
е-мейл: office@earthforever.org; 
www.earthforever.org 
Ръководител на проекта: Диана Искрева

Резултати и индикатори за постигането им:

•	 Повишена конкурентоспособност на организацията чрез обучение на 
УС, персонала и доброволците; устойчиво прилагане на добри упра-
вленски практики; подобрени административни практики.

•	 Информирани с повишен капацитет институции в селата (кметства, 
училища и др.) за отговорностите им според съществуващото законо-
дателство по вода и санитария на национално и общностно ниво.

•	 Мобилизирано населението в три села – по едно от общините Стара 
Загора, Мъглиж и Раднево, за отстояване на правата им във връзка 
със съществуващото законодателство по вода и санитария на нацио-
нално и общностно ниво.

•	 Привличане внимание на националните институции за конкретното 
състояние и нуждите на проектните общности; успешно лобиране на 
национално и международно равнище за бързо решаване пробле-
мите на проектните села.

•	 Повишаване административния капацитет на организацията;

•	 Мобилизиране на населението за участие при вземане на 
информирани решения за привеждане на санитарните условия 
в селата в съответствие с националното и общностното 
законодателство.

15.07.2013 – 14.07.2016

63 279,24 CHF

112 756 BGN

с. Дълбоки, общ. Стара Загора, 
с. Ягода, общ. Мъглиж, с. Сърнево, общ. Раднево

Фондация „Земя завинаги”, гр. Стара Загора

Повишаване капацитета за мобилизиране на 
гражданското общество в селските райони за 
устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

CSP 193 - 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма
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Данни за контакт с ИА:

Послание от ИА:

Цели на проекта:
Кратко резюме на проекта:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

“ Бъдете ЕКОИСТИ!  Дайте пример!
Бъдете отговорни и обичайте природата!“

гр.София, пл.”Македония” №1
тел.: 0884 117810; 02/ 4010690; 
youthforum@knsb-bg.org, dalexieva@citub.net 
www.mforum21.org
Ръководител на проекта: Даниела Алексиева

Резултати и индикатори за постигането им:
•	 Създаден младежки обучителен център в с.Гудевица - модел за устой-

чиво развитие и обучение сред природата с четири обучителни зони 
и демонстрационна инфраструктура; проведени 7 младежки образо-
вателни реалити шоута “Околна среда и устойчив начин на живот” в 
с.Гудевица с участието на общо 70 младежи на възраст до 35 г.  

•	 Проведени серия от информационно-обучителни кампании (чрез 
младежки мобилен информационен еко-център “Приятели на приро-
дата” в 7 общини;

•	 Развитие на връзките между младите хора и мрежата от демонстра-
ционни еко-центрове „Живи места“ чрез 7 посещения на реални 
действащи екологични центрове;

•	 Проведени минимум 21 младежки акции в 7 общини с участието на 
над 350 души в рамките на инициативата “72 часа акции за устойчиво 
развитие” (Екологична лудница);

•	 Информиране на минимум 700 младежи на възраст до 35 години за 
местните, национални и европейски политики, свързани с опазването 
на околната среда и възможностите за участие на младите хора в про-
цесите на вземане на решения при провеждане на тези политики;

•	 Създадена общност от активни млади хора, която следи, популяри-
зира и участва в екологичното образование, устойчивото развитие и 
активното гражданство;

•	 Проведен национален форум - дебат с участието на младите хора и 
отговорните институции по темата за екологичното образование и 
устойчивото развитие и изготвяне на заключителен документ с кон-
кретни препоръки и мерки за повишаване качеството на екологично-
то образование като път към устойчиво развитие на 
местните общности и ролята на младите хора; и др.

Основната цел на проекта е да се повиши осведомеността и разбирането 
сред младите хора за ползите от неформалното образование по 
темите екология и устойчиво развитие и взаимовръзката им с техните 
фундаментални права.

Август 2013 г. - Август 2015 г.

15,7%

46 120,97 CHF
87 323,46 BGN 

  7 общини в България: София, 
Смолян, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Велико Търново и Габрово

НЧ “Бъдеще сега 2006”, с. Гудевица
Сдружение “Младежки форум 21 век”, гр. София

Екологичното образование на младите хора – мост 
към устойчиво развитие на местните общности

CSP 197 - 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

“Резултатите от климатичните изменения са видими 
в България и единствено отговорното отношение към 
тях може да смекчи негативните ефекти.“

Фондация „ЕкоОбщност”
гр. София 1612, ул. „Феликс Каниц” 13, ет. 1
тел./факс: (+359-2) 951 54 46
bepf@bepf-bg.org
Ръководител на проекта: Любомира Колчева

•	 Експертни препоръки и консултации; 

•	 местни форуми; 

•	 инициативи в училища; 

•	 съставяне на учебни помагала и практически занимания; 

•	 регионален конкурс.

Резултати и индикатори за постигането им:

Засилване вниманието и отговорността  на местните общности към 
измененията в климата.

06.01.2014 – 05.02.2016

117 411,19 CHF
208 359,47 BGN

    Общините: Брезник, Годеч, Кресна, 
Симитли, Сливница, Струмяни, Трън (основни проектни дейности) 
и Благоевград, Враца, Монтана и Петрич (допълнителни райони за 
образователни дейности)

Сдружение „За Земята”, гр. София
HELVETAS Swiss Intercooperation, Швейцария

Фондация „ЕкоОбщност”, гр. София

Засилване на гражданското съзнание и участие по 
отношение на проблемите, свързани с климатичните 
промени, в училища и местни общности в Западна 
България

CSP 210 - 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Данни за контакт с ИА:

10%

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

Цели на проекта:
Кратко резюме на проекта:

Послание от ИА:

Резултати и индикатори за постигането им:

“Зелената идея е присъща на развитото общество, 
в което всеки живее с мисъл и за утре. ЗА природата 
значи ЗА бъдещето. Станете част от него.“

Стара Загора, ул. Стара планина № 9 
тел.: 042 607741 wrbc@greenbalkans.org
www.greenbalkans-wrbc.org
Ръководител на проекта:
Христина Клисурова

•	 Изградена единна база данни с контакти и кратки инструкции, за приемане и 
обработка на “Зелени” сигнали.Увеличен капацитета на операторите на телефон 
112, за приемане и консултиране на “Зелени” сигнали.

•	 Обучен един представител на всяка от шестнайсетте Регионални инспекции по 
околна среда и води за действия при “еко” сигнали и даване на първа помощ на 
бедстващи диви животни.

•	 Обучен един представител на всяко от седемнадесетте Регионални дирекции 
по горите за действия при “еко” сигнали и даване на първа помощ на бедстващи 
диви животни.

•	 Запознати най-малко 10 следователи, прокурори и съдии с проблемите на прес-
тъпленията срещу природата 

•	 Най-малко две осъдителни присъди по дела за престъпления по Закона за биоло-
гичното разнообразие.

•	 Повишен капацитет на Софийския и Варненския зоопарк, и Фондация Геа Чело-
ниа, за работа, като Спасителни центрове.

•	 Променен правилник за дейността на Спасителните центрове.
•	 Изградени четири зелени информационни къта, в четири зоопарка в България.
•	 Информирани не по-малко от 3 000  посетители на Спасителния център за практи-

ческото приложение на устойчивото използване на природните ресурси.
•	 Внесени добри практики за устойчиво използване на природните ресурси в 

най-малко 20 класни стаи в различни населени места в страната.
•	 Привлечени не по-малко от 200 нови члена на Зелени Балкани.
•	 Привлечени 10  нови активни доброволци в Спасителния център за диви 

животни. Разширена национална SOS мрежа на Спасителния център с 10 нови 
доброволеца.

•	 Оперативност на различните компетентни институции и организации за дейност-
ите при получаване, обработка и разрешаване на нарушения на екологичното 
законодателство, и свързани с негативни последици за околната среда.

•	 Промени в правилника за дейността на Спасителните центрове 
•	 По-широка обществена информираност по въпроси и проблеми на природоза-

щитата, както и начините за тяхното решаване. 
•	 Увеличаване на броя членове и доброволци на Зелени Балкани, както и SOS 

мрежата на Спасителния център.

Август 2013 – октомври 2015

63 155,19 CHF
112 164,00 BGN

Стара Загора

СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ 
Спасителен център за диви животни, гр. Стара Загора

Хора ЗА природата – зелено общество в действиеCSP 219 - 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма
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Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

“Ние улесняваме достъпа на потребителите до 
традиционни, висококачествени храни и осигуряваме 
достоен поминък на хората, които живеят в 
територии с висока природна стойност.“

София 1000, ул.Христо Ботев 48, ет.4, ст. 410, 
тел: 02 4410 105  www.bioselena.com 
www.forthenature.org/swissprogramme
Ръководител на проекта: Стоилко Апостолов
моб.: 0882 101390  s.apostolov@bioselena.com

7 ,714 ,295 BGN

•	 Прилагане на 3 схеми за плащане на екосистемни услуги, чрез което 
ще се запазят 15 000 ха;  

•	 30 ферми от района на проекта да бъдат подпомогнати;

•	 Пет местни бизнеса, подпомагащи биоразнообразието да бъдат 
подкрепени финансово;

•	 Опазване на 27 български редки местни породи чрез създаване на 
ДНК лаборатория и подобряване на мерките за подпомагане; 

•	 Повече от 75 000 души да се запознаят с продуктите и услугите, 
създадени в хода на проекта, и 5000 деца и младежи да бъдат обучени 
в Детска природна академия.

Резултати и индикатори за постигането им:

•	 Популяризиране и прилагане на  „екосистемните услуги“  или каква е 
реалната „цена” на запазената природа;

•	 Създаване на по-добра среда за развитие на фермерите и местните 
бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-
висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да 
нараснат с поне 15 %;

•	 Подкрепа на гражданското общество, за да се осигури ефективно, 
дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси.

Северозападна България / Западна 
Стара планина (Натура 2000 зони - Западна Стара планина и Предбалкан, Западен 
Балкан, Драгоман, Понор и Врачански Балкан) и Централна Стара планина 
(Натура 2000 зони - Централен Балкан, буфер на Централен Балкан и Българка) / 
Общини Чипровци, Георги Дамяново, Чупрене, Берковица, Своге, Годеч и Враца, 
Карлово, Троян, Гарово, Трявна и Казанлък.

Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА,
гр. Карлово

Да свържем опазването на природата с 
устойчивото развитие на селските райони

FA 001 - 

Асоциация на Парковете в България; Българска фондация 
Биоразнообразие; WWF Дунавско-Карпатска програма България; Българско 
дружество за защита на птиците;   Изпълнителна агенция по селекция и репро-
дукция в животновъдството; Про Натура/Приятели на Земята; REDD – Мрежа за 
обмен и устойчиво развитие; Швейцарска лига за защита на птиците - BirdLife 
Switzerland; Фондация SAVE

4,200,000 CHF

03.09.2012 – 02.09.2016 

12,32 %

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:



Проекти социални услуги
Тематичен фонд:

Фонд за реформи, свързани с 

участието на гражданското общество
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Резултати и индикатори за постигането им:

“Отменяне в съзнанието на гражданското общество 
на вменената „негодност” на хората с увреждания за 
собствено участие в подобряване качеството им на 
живот.“

България, София 1000, ул. „Любен Каравелов” 
90; тел.:  0878291468; 
ahuri@mail.bg
Ръководител на проекта:
изп. дл. Татяна Боянова Бобева

•	 Повишаване на информационния капацитет; 

•	 Оказване пряка помощ за бенефициентите с увреждания; 

•	 Публичност на резултатите от проекта. 

•	 Индикатори: експозиции от ПОСТИГНАТОТО.

Качествено подобряване капацитета на Сдружението и информацион-
но-консултантска помощ за хора с увреждания.

01.08.2013 - 31.01.2015

18 900,00 CHF
33 518,10 BGN

София, с обмяна на опит в два 
други града според интереса им.

Сдружение на инвалиди и слепи „Ахури”

„ИНФОРМАЦИОННО-ВИРТУАЛНА И АУДИО-ИНФОРМАЦИОННА 
ПОМОЩ в социална услуга в общността „Бюро за социални услу-
ги” – мобилна форма за ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ НА ХОРА СЪС 
ЗРИТЕЛНИ И ДВИГАТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ с висше и средно обра-
зование и безработни за подобряване качеството им на живот в 
условия на криза”

CSP 001 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

“ Изграждане на  място, където младите хора и техните семейства могат да 
получат помощ и насока как да намерят правилния път в конкретна кризисна 
ситуация. Помощта и дейността, която се  развива, е безценна и важна за це-
левите групи.  Важно е обществеността  да обърне внимание на проблемите, 
които вълнуват младите хора  в нашето забързано ежедневие, да се обърне 
внимание  на децата в риск, имащи нужда от подкрепа  и споделяне. “

Гр. Пазарджик 4400
Ул.“Гурко“ 2, ет. 5
тел.: 0889 313 684
Сдружение „Заедно в Европа“
Ръководител на проекта: Адриана Иванова

•	 Над 172  лица, преминали през Консултативния кабинет;

•	 Над 239 прeдоставени консултации в центъра;

•	 Над 117 лица ползвали горещата телефонна линия и форума на проекта;

•	 Над 1824 лица, взели участие в проведените беседи;

•	 Над 70 лица,  взели участие в  проведените семинар;

•	 Над   300 лица, до които е достигало Ръководството;

•	 Разработена методология за консултиране оформена в Наръчник;

•	 Над 2000 лица, до които са достигнати информационните материали

Резултати и индикатори за постигането им:

•	 Мобилизиране на обществените ресурси в областта на социалните 
услуги и грижи за деца в риск на територията на община Пазарджик. 

•	 Премахване на отчуждението, агресията и нарушената комуникация 
между родители и деца и да се предотврати себе-нараняващото и 
деструктивно поведение на децата

01.09.2013 – 31.08.2014 г.

43 958,25 CHF
77 957,52 BGN

Община Пазарджик  и Област 
Пазарджик

Сдружение „Заедно в Европа” - Пазарджик

„Консултативен център за психо-социална 
превенция и укрепване на психичното здраве на 
деца в риск”

CSP 008 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Резултати и индикатори за постигането им:

“Нашата мисия е да работим в партньорство за 
добруването на децата и младите хора в област 
Хасково.“

Хасково 6300, ул. „Алеко Константинов” 11
тел./факс: 038 662138; моб. тел.: 0878 238102
chance@escom.bg; 
www.chancebg.org
Ръководител на проекта: Малина Славова

•	 Развитие на  партньорство с  образователните институции за утвър-
ждаване на толерантно и позитивно общуване в училище;

•	 Въведени две иновативни услуги за деца и  семейства - Детска поли-
цейска академия и Фамилни групови конференции;

•	 Привлечени нови младежи - доброволци за реализиране на каузата 
на сдружението;

•	 Разширен териториален обхват на дейността на сдружението в насе-
лени места с ограничен достъп до социални услуги.

Повишаване капацитета на Сдружение „Шанс и закрила” за предоставяне 
на качествени, иновативни и  ефективни услуги за деца и семейства.

15 август 2013 – 14 август 2015

75 899,62 CHF
134 603,76 BGN

Област Хасково

Сдружение „Шанс и закрила”

„От несигурност – към благополучие”CSP 012 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

Послание от ИА:

Резултати и индикатори за постигането им:

10,08%

„Международна социална служба -Швейцария“ 
и сдружение „Самаряни“, Стaрa Загора

Гр. Велико Търново 5000, ул. Ниш 5, ет.2, офис 1, 
тел./факс: 062/600 038, 
mss_iss@iss-bg.org      www. iss-bg.org
Ръководител на проекта:
д-р Събина Събева

•	 Повишен капацитет на над 100  професионалисти от НПО и различни 
проф.групи за: 
 1. Предоставяне на висококачествени соц.услуги и постигане на ин-
ституционална устойчивост; 
 2. Прилагане на принципа за най-добрия интерес на детето в процеса 
на вземане на решение;  
 3. Предоставяне на достъпни и ефективни услуги по приемна грижа и 
кризисни интервенции с разширен обхват и високо качество.  

•	 Над 100 приемни семейства в областите Търговище и Ст.Загора полу-
чават подкрепа, има утвърдени 30 нови приемни семейства; 

•	 25 деца във висок риск са преминали в Центъра за Кризисно настаня-
ване в Търговище и над 120 жени и деца са получили помощ/подкрепа 
или консултиране в Кризисния център в Стара Загора.

Повишаване на компетентностите на НПО-доставчици на социални 
услуги за деца и семейства и отделни професионални групи (съдии и соц.
работници от системата за закрила на детето) за предоставяне на услуги 
с високо качество за превенция на институционализацията, повишаване 
на социалната и правна сигурност на децата и взимане на решения в 
най-добрия им интерес и ефективно междуинституционално сътрудни-
чество.

1.09.2013-31.08.2015

229 586,62 CHF
407 521,36 BGN

Област Търговище, общините 
Търговище, Антоново и Омуртаг,Област Стара Загора, общините 
Стара Загора, Гълъбово и Опан

Фондация „Международна социална служба 
-България“

Партньорство за ефективни и достъпни услуги по 
превенция на институционализацията на деца

CSP 021 -

“ Постигането на деинституцианализация на грижите за деца е възмож-
но, когато има ефективно междуинституционално сътрудничество, 
наличие на компетентни специалисти с необходимите знания и умения да 
взимат решения в най-добрия интерес на детето, наличие на достъпни, 
ефективни и висококачествени услуги в подкрепа на децата и семейства-
та и активно гражданско общество, което разбира, защитава и отстоя-
ва правото на децата да растат в семейна среда и оказване на подкрепа 
на семейството за реализирането му. “

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Резултати и индикатори за постигането им:

Търговище, ул. „30 януари” № 1,
clubngo@abv.bg; 
www.clubngo.org
Ръководител на проекта:
Невена Маджарова

“Структурите на гражданското общество да 
продължат своята апостолска работа и да ПРОМЕНЯТ  
към по-добро живота на най-уязвимата част от 
обществото ни: ДЕЦАТА!“

•	 6  НПО - обучени и мотивирани да предоставят услугата „Ранна интер-
венция в дома”; 

•	 Включени в услугата 50 деца и техните семейства, живеещи в петте 
общини на област Търговище; 

•	 Повишена обществена чувствителност към проблемите на децата.

•	 Индикатори:  осигурен достъп до услуги за деца в пет общини

Развитие на капацитета и повишаване мотивацията на структурите на 
гражданското общество за осигуряване на качествени, ефективни и дос-
тъпни социални услуги за деца с увреждания и техните семейства.

15.07.2013 – 15.01.2016

81 990,81 CHF
146 406,15 BGN

Област Търговище, общините: 
Антоново, Омуртаг, Опака, Попово и Търговище

Сдружение „Клуб на нестопанските 
организации”

Промяна чрез участиеCSP 031 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

Резултати и индикатори за постигането им:

Оценка и самооценка на центровете, 
предоставящи услуги за деца и техните семейства 
като средство за изграждане на капацитет

Русе 7000, ул. “Добруджа” № 5, 
тел.: 082 588 769 и 0889 813 123
office@eq-bg.com  www.eq-bg.com
Ръководител на проекта:
Дейвид Бисет

“Как можем да оценим въздействието, което нашата 
работа оказва върху децата?“

•	 Ще публикуваме изследване на ключовите принципи 

•	 Ще се ангажираме с държавните институции

•	 Дефиниция / прилагане на ключови принципи в сферата на грижа за 
децата

•	 Оценка на качеството при предоставяне на услуги в центровете за 
социална подкрепа;  

•	 Идентифициране на най-добрата практика към заинтересованите 
страни и отправяне на искане към правителството да елиминира фак-
торите, които провалят тази най-добра практика, свързана с регули-
ране предоставянето на услугата; инспектиране спрямо минималните 
стандарти и финансовите ограничения, влияещи на сектора;     

•	 Предоставяне на критерии за качество, свързани с качеството, осигу-
рявано от НПО при участие в процедури  за предоставяне на социални 
услуги

19.07.2013 – 18.04.2015

10.15%
44,972.29 CHF

79,889.00 BGN

Четири региона: Русе / Разград / 
Шумен / Търговище; Велико Търново / Габрово; Видин / Монтана / 
Враца; Пазарджик / Пловдив.  Проектът се управлява от град Русе. 
Заключителното проектно събитие ще се проведе в София.

Клуб „Отворено общество“ – Русе
Сдружение „Еквилибриум“, гр. Русе 

CSP 032 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Резултати и индикатори за постигането им:

“Решаването на социалните проблеми на децата на 
улицата преминава през целенасочена подкрепа на 
техните семейства.“

3700 Видин, ул.Акад.Ст.Младенов 11; 
тел.: 094/601983; 
info@fyc-vidin.org; www.fyc-vidin.org
Ръководител на проекта:
Николай Цолов

•	 Създадена подкрепяща проекта експертна структура;

•	 Картографирани наличните услуги за подобни семейства във Видин;

•	 Създадена база-данни от 30 семейства на децата на улицата; 

•	 Минимум 15 експерти в социалната сфера обучени да работят с труд-
ни целеви групи;

•	 Създаден специфичен инструмент за трудово посредничество;

•	 Предоставена подкрепа на минимум 20 семейства на децата на улица-
та чрез нова социална услуга; 

•	 20 специалисти, информирани за модела; 

•	 Издаден и разпространен сборник с материали от проекта.

Създаване и апробиране на ефективна програма за работа с родители на 
деца на улицата

01.09.2013 – 30.11.2014

38 161,00 CHF
67 677,00 BGN

Област Видин, гр.Видин

Свободен младежки център, гр. Видин

Програма за подкрепа на фамилното действиеCSP 034 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

“Телекеър е дистанционна 24-часова услуга в помощ 
на хора с увреждания, за да живеят самостоятелно 
в собствените им домове. Развитието на Телекеър 
в България зависи от партньорството на НПО и 
ангажираните институции.“

1202 гр. София Фондация „Институт за 
социални услуги в общността”
ул. „Г. С. Раковски” 61, ет. 3, ап. 8
icssbg@gmail.com  www.icss-bg.org
Ръководител на проекта: Виолина Ананиева

•	 Oдобрена среда за живот и самостоятелност на 30 лица с увреждания 
в Столична община (сигнали за риск, реакции за подкрепа, самостоя-
телност в дома);

•	 Работещ интернет форум на НПО за участие при вземане на реше-
ния в социалната политика и практика (предложения за нормативни 
промени);

•	 Партньорство между НПО, държавна и общинска администрация за 
устойчиво развитие на Телекеър (план за устойчивост на Телекеър).

Резултати и индикатори за постигането им:

Развитие капацитета на НПО за работа в мрежа за предоставяне на 
социалната услуга Телекеър на хора с увреждания.

15.07.2013 – 14.07.2015 г.

123 157.88 CHF
218 413. 65 BGN

София, Бургас, Варна, Велико 
Търново, Враца и Пловдив

Фондация „Институт за социални услуги в 
общността“, гр. София

Телекеър мрежа в подкрепа на хора с уврежданияCSP 035 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

“MotivAction цели постигане на  равни възможности за 
всички и подходяща социална грижа.“

София, ул. Триадица, 5Б, ет. 3; 
Тел.: +359 2879 297 105;
frde@abv.bg; www.frde.org/;
Ръководител на проекта:
Веска Събева

•	 По-добра интеграция на хора, болни от епилепсия;

•	 Доклад за ефекта върху деца с епилепсия

Резултати и индикатори за постигането им:

Повишаване капацитета на регионалните центрове като единна 
структура

15.07.2013 – 25.08.2015

34 541.43 CHF
61 257,30 BGN

 Област: Благоевград, Бургас, 
Варна, Враца, Габрово, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, София, 
Велико Търновно, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен; 
Добрич, Плевен 

Асоциация на психолозите - Търговище
Асоциация на родители на деца с епилепсия 

АРДЕ с насCSP 036 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

“Подкрепата за родителите предотвратява 
изоставянето на  децата с лицеви аномалии и им дава 
възможност да се развиват като пълноценни граждани 
на обществото.“

Ул.”Георги Измирлиев”, 63 4002 Пловдив
www.ala-bg.org, office@ala-bg.org
тел.: +359 888932533
Ръководител на проекта:
Жана Ангелова

Национална мрежа „Родители за контакт“, която оказва психологическа 
подкрепа на нови семейства на деца с вродени лицеви аномалии.

Резултати и индикатори за постигането им:

Повищаване знанията и уменията на доброволци, за да  се осъществи 
превенция на изоставянето на деца с вродени лицеви аномалии.

01.10.2013-30.09.2015

29 107,81 CHF
51 621,08 BGN

Част от дейностите по проекта 
ще се изпълняват в град Пловдив, а друга част на територията на 
цялата страна

Асоциация на пациентите с вродени лицеви 
аномалии и техните родители – АЛА

Родители за контактCSP 052 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Гр.Разград; бул.“България“№4 
www.janeta.bg
Ръководител на проекта:
Грациела Ранкова

“Работещите в социалните услуги се нуждаят от 
непрекъснато повишаване на кваливикацията си, за да 
бъдат адекватни на нуждите на обществото.“

Резултати и индикатори за постигането им:

•	 Подобрено качеството на социалните услуги в региона -Увеличен 
брой квалифициран персонал, зает в услугите. 

•	 Създаден ресурсен център към СНЦ ЖАНЕТА- Събрани, обобщени  и 
анализирани мнения за дефицитите на специалистите, работещи в 
социалната сфера, работещи с деца и семейства.

•	 Проведени 7 кръгли маси-по една във всяка община.

•	 Обучени 10 специалисти от СНЦ ЖАНЕТА като обучители за предос-
тавяне на обучения, супервизия и методическа подкрепа на колеги, 
заети в социалната сфера.

•	 Разработени програми за супервизия и методики за обучения, типова 
документация за възлагане на социални услуги.- Брой въведени мето-
ди и подходи за работа с деца и семейства, които водят до подобрява-
не на живота на децата.

•	 Проведени 12 обучения и 24 супервизии.

•	 Проведени 4 обучения за повишаване капацитета на общините и НПО.

Повишаване качеството на социални услуги за деца и семейства в област 
Разград.

10.07.2013г. -31.01.2015г.

46 917, 74CHF
83 206 BGN

Област Разград, включваща 
всички общински центрове: Разград, Цар Калоян, Самуил, Кубрат, 
Завет, Исперих и Лозница

Създаване на Ресурсен център за социални услуги 
за деца и семейства в Област Разград

CSP 058 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма

Сдружение с нестопанска цел „Женска 
алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране” 
- ЖАНЕТА, гр. Разград
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Няма

“ Изграждането на Мобилни екипи ще даде възможност за 
предоставяне на гъвкави мобилни социални услуги за деца и 
семейства в риск, с възможност за ранна  интервенция, които 
поставят детето в центъра и отговарят в най-висока степен на 
неговите потребности. “

гр.София,ул. „Паскал Тодоров” 8а
тел.: 02/ 818 49 40  факс: 02/ 818 49 30
office@sosbg.org   www.sosbg.org
Ръководител на проекта:
Пламен Стоянов

Резултати и индикатори за постигането им:

•	 Сформирани четири мобилни екипа, предоставящи мобилни социал-
ни услуги на територията на 8 общини;

•	 Предоставен достъп до директни социални услуги и подобрена 
семейна среда на 400 деца  и повишен родителски капацитет на 192 
родители;

•	 Изготвено предложение за стандарт за предоставяне на социална 
услуга „Мобилна социална услуга за деца и семейства в риск“.

Развиване капацитета на общността и укрепване на капацитета на 
Сдружение SOS Детски селища България за предоставяне на качествени 
социални услуги в общността чрез специализирани мобилни услуги с 
фокус към малките населени места.

1 Септември 2013 – 1 Март 2016

179 016,60 CHF
317 476,00 BGN

Проектът се  реализира на терито-
рията на 8 общини:  Столична община -град София, гр. Костинброд, 
гр. Божурище, гр. Елин Пелин; гр. Радомир, гр.Земен, с.Ковачевци, 
обл. Перник, гр.Велико Търново, с.Ресен, с.Церова Курия гр.Горна 
Оряховица, гр.Габрово, гр. Трявна, с. Яворец и гр. Плачковци.

Сдружение SOS Детски селища България 

Подай ръка – Мобилни екипи за подкрепа на деца 
и семейства в общността

CSP 081 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

“От грижи на общността за хората с психични 
проблеми към грижи на хората с психични проблеми за 
общността! “

гр. Пазарджик, ул. „Д-р Лонг” 12; 
тел.: 034/44-48-44;  0878 149 609 
info@chovekolubie.org www.chovekolubie.org
Ръководител на проекта:
Надежда Кузерманова

•	 Създадени условия за извършване на нова социална услуга в Община 
Септември – обновена сграда и обучен екип от специалисти; 

•	 Създаден и действащ Клуб за психично здраве в Община Стрелча – 
проведени 30 клубни срещи;

•	 Увеличен капацитет на Защитено жилище „Човеколюбие” от 6 на 8 
потребители;

•	 Разширена материална база на ЦСРИ „Човеколюбие” – от 4 на 5 кабинета;

•	 Създадена оптимална организационна структура на Сдружение 
„Човеколюбие” за извършване на дейности в други населени места – 
разкриване на клонове в Стрелча и Септември.

Резултати и индикатори за постигането им:

•	 Създаване на условия за извършване на нова социална услуга за 
гражданите от Община Септември – Център за социална рехабилита-
ция и интеграция на хора с психични проблеми (ЦСРИ); 

•	 Създаване и организационно развитие на Клуб за психично здраве в 
Община Стрелча;

•	 Създаване на условия за увеличаване на капацитета на Защитено 
жилище „Човеколюбие” от 6 на 8 потребители;

•	 Подобряване на качеството на предоставяне на дейностите на ЦСРИ 
„Човеколюбие” – Пазарджик, чрез разширяване на материалната база;

•	 Оптимизиране организационната структура на Сдружение „Човеколю-
бие” за извършване на дейности в други населени места

10.07.2013-09.07.2014

91 448.10 CHF
162 178.13 BGN

Община Пазарджик, 
Община Септември и Община Стрелча

Община Стрелча – асоцииран партньор
Сдружение „Човеколюбие”

За повече и по-качествени социални услугиCSP 087 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Гр. София, бул. Витоша 58, ет. 4; 
тел.: +359 2 4444 380, 
office@nmd.bg;  www.nmd.bg;  
Ръководител на проекта:
Маруся Трифонова Цветкова

“Обединението и развитието на  гражданския сектор е 
един от основните фактори за гарантиране правата и 
благосъстоянието на децата в България.“

•	 Развити иновативни инструменти на НМД и нейните членове за 
провеждане на ефективен мониторинг и оценка на националните 
политики за децата и техните семейства.

•	 Изготвена независима годишна оценка на поетите от държавата 
ангажименти към българските деца в пет стратегически области на 
провежданата политика и изготвени препоръки и изготвена оценка на 
въздействие на държавния бюджет върху децата и препоръки.

•	 Повишен организационен капацитет и знания на общо 140  предста-
вители на НПО, чрез обучения.

Основната цел на проекта е разширяване и надграждане на институцио-
налния капацитет на НМД и организациите членки, работещи за бла-
госъстоянието на децата, за да бъдат инструмент за ефективно застъп-
ничество и мониторинг на политиките на местно и национално ниво и 
двигател на реформите за социално включване.

10.07.2013 – 10.08.2015

75 534, 37 CHF
133 956 BGN

България

Национална мрежа за децата, гр. София

УРОК: Укрепване Развитието на 
Организационния Капацитет

CSP 089 -

Резултати и индикатори за постигането им:

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

“От всички нас зависи децата с увреждаания да 
получат нужната обич, подкрепа и професионална 
помощ, за да останат в семействата си и получат 
възможности за пълноценно и хармонично развитие и 
социализиране! “

Стара Загора 6000 
Ул.” Димитър Наумов „ №110
тел.: 042 64 71 19
alternative55@abv.bg  www. alternative55.org
Ръководител на проекта: Анастасия Василева

•	 Създадени и обучени групи от 25 специалисти в малките селища за 
работа по развитие и социализация на деца с ментални проблеми; 

•	 Проведена рехабилитация и консултиране на родителите на 30 деца с 
ментални проблеми.

Да допринесе за подобряване качеството на живот на децата с ментални 
проблеми и увреждания  с развитие   на социални услуги в  общността в 
малките селища на Старозагорска област, насочени към ранна диагно-
стика, рехабилитация и социална интеграция на децата и подкрепа на 
родителите им,  чрез разширяване на капацитета на ЦСРИ ”Алтернатива 
55”, работа в мрежа с участието на местната общност, НПО и съдействие-
то на местните власти.

01.08.2013 до 31.07.2015

44 692.12 CHF
79 259.00 BGN

Старозагорска област - Мъглиж, 
Гурково, Николаева, Опан и други малки селища от региона.

Гражданско сдружение „Алтернатива 55”

Усъвършенстване на социалните услуги в 
общността по ранна интервенция при деца с 
ментални проблеми

CSP 106 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма

Резултати и индикатори за постигането им:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

“Липсата на подготовка за реакция при бедствия, 
аварии и кризи (БАК) води до затруднение при аварийно- 
спасителните дейности, а нерядко и до смъртни 
случаи, които биха могли да бъдат избегнати.“

1407 София, бул. Джеймс Баучер № 76, 
тел: 02/8164710, факс: 02/8657491, 
n.todorov@redcross.bg   www.redcross.bg
Ръководител на проекта:
Николай Тодоров

•	 Функциониращи 3 мрежи за оказване на помощ при бедствия, аварии 
и кризи (БАК);

•	 Изработени информационни материали за представителите на уязви-
мите групи

Резултати и индикатори за постигането им:

Подготовка на населението за справяне с последствията от бедствия, 
аварии и кризи (БАК) и мобилизиране на гражданска подкрепа.

01/08/2013 – 31/07/2015

209 866,17 CHF

372 186,00 BGN

Видин, Монтана, Перник, София

Сдружение Български Червен  кръст

Подготвени заедно за бедствия, аварии и кризи 
(БАК)

CSP 126 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
Няма
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

ИСДП гр. София,  
ул. Виктор Григорович №1 , ет.1, ап. 1  
Тел.: 02 852 47 13, 0894412368 , 
sapi@abv.bg

“Чрез реализирането на проектa -  пакет от 
интегративни услуги, ИСДП  ще апробира иновативен 
модел, с който реално ще допринесе за развитие на 
политика за дружелюбно правосъдие за деца.“

•	 Подготвен екип  в гр. Видин, който да предоставя пакет от интегратив-
ни услуги по гарантиране на правата на децата, участници в правни 
процедури, осигурено мулти-институционално взаимодействие. 

•	 Гарантиране правата на деца на най- малко 30 деца и 20 родители.

•	 Проектът цели засилване на ролята на НПО в реформата  на системата 
и прилагане на международни стандарти за дружелюбно правосъдие 
към децата; 

•	 Подготовка и изслушване на децата – жертви и свидетели на престъ-
пления  от обучени специалисти.

01.09.2013г. -28.02.2015г. 

40 497.74 CHF
71 820.50 BGN

Област Видин, община Видин

Сдружение „Институт за социални дейности 
и практики”

Пакет от интегративни услуги за гарантиране на 
правата на деца, участници в правни процедури

CSP 138 -

Резултати и индикатори за постигането им:

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

Послание от ИА:

“ Правим проучване на бедността от гледна точка на 
хората в нужда, което ще допринесе за подобряване 
на социалните услуги на базата на 20 годишния ни 
опит като организация, която работи и се застъпва в 
полза на най-бедните хора в обществото. Ежемесечно 
2807 хора в нужда получават подкрепа от Каритас - 
България.“

Каритас България, гр.София, ул.Оборище №9; 
тел.: 02 9441858; факс 029461133; 
caritas@caritas.bg; www.caritas.bg
Ръководител на проекта:
Емануил Паташев

•	 Изградена е система за постоянно наблюдение на бедността и е по-
ставена основа  за създаване на нов инструмент, който ще ни служи в 
бъдеще за различни видове изследвания. 

•	 Тествана е системата за наблюдение и е извършен пилотен анализ на 
резултатите от проучванията, като са обхванати 3500 хора в нужда от 
цялата страна.

•	 Изготвена е Позиция и Препоръки за подобряване и развитие на 
социалните услуги в страната, като документите са дискутирани и 
одобрени на регионално и национално ниво.

•	 Главна цел: Постоянно наблюдение на бедността в България според 
хората в нужда. 

•	 Създаване на методология за проучване на бедността; 

•	 Надграждане на мрежата ни в страната; 

•	 Събиране на информация и създаване на база данни; 

•	 Създаване на Позиция за борба с бедността

01.09.2013-30.11.2014
20%

47 558,92 CHF
94 886,00 BGN

Цялата страна

Каритас България

Бедността сред нас – развитие на 
социалните услуги

CSP 139 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
Няма

Резултати и индикатори за постигането им:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

Послание от ИА:

Резултати и индикатори за постигането им:

“Партньорство за активни, независими и устойчиви 
граждански организации в България.“

София, ул. „Христо Белчев“ № 3, ет.2, 
тел.: 02/9816617,  
nfo@bcnl.org 
Ръководител на проекта:
Павлета Алексиева-Георгиева

•	 Провеждане на 6 регионални срещи в страната с НПО за представяне 
на Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации 
в България 2012-2015 и проучване на най-често срещаните от тях 
проблеми; 

•	 Подготвяне и разпространение на „Мостове: партньорство в стратегии 
и действие“ - сборник с практики за взаимодействие между граждан-
ски организации и публичната администрация; 

•	 Провеждане на срещи с представители на заинтересованите институ-
ции и НПО, разработване на предложения и предоставяне на подкре-
па по изпълнение на мерките в Стратегията и Плана за действие; 

•	 Разработване на предложения по създаването на финансов механи-
зъм за подкрепа на НПО от държавата в партньорство със заинтересо-
ваните страни и на основата на добри чуждестранни, както и популя-
ризиране на нуждата от такъв сред граждани и организации;

•	 Повишаване на капацитета на НПО в социалната сфера за участие 
в процесите на вземане на решения и набирането на средства чрез 
организиране на 2 обучения с участие на чуждестранни лектори;

•	 Оценка на изпълнението на Стратегията през първите 2 години и раз-
работване на предложения за актуализиране на Плана за действие;  

•	 Информиране и въвличане на граждани и организации в инициативи-
те по проекта чрез публични събития и онлайн публикации.

Проектът е насочен към постигане на ефективно взаимодействие между 
гражданските организации и държавата, чрез прилагането на устойчиви 
политики за развитие на гражданското общество, създаването на про-
зрачни механизми за финансиране на НПО с публични средства, както 
и чрез повишаване капацитета на НПО в социалната сфера за участие в 
процесите на взимане на решения. 

10,14%

01.10.2013 – 30.09.2015

71 968,40 CHF
127 830,80 BGN

Проектът е с национален обхват.  
Изпълнява се в София и има мероприятия в големи градове от 
шестте планови региона на България

Фондация „Български център за нестопанско 
право“ (БЦНП)

Партньорство в стратегии и действиеCSP 146 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Фондация ПАЦЕП
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Резултати и индикатори за постигането им:

Адрес: гр. София, ул. Рачо Димчев 4, партер; 
тел.: 02/4652263;  
depasarel@depasarel.bg;      www.depasarel.bg
Ръководител на проекта:
Миряна Мламин-Сирийски

“Качеството на социалните услуги е необходимо, за 
да се развива и   да води до по-добър живот за хората с 
увреждания. Критериите за качество са начинът да се 
подпомогне и стимулира това развитие!“

По проекта ще бъдат изготвени и съгласувани със заинтересованите 
страни инструменти за оценка и развитие на качеството на социалните 
услуги на организационно и професионално ниво, както и  ще бъдат 
проведени обучения за развитие на качеството на социални услуги за 
хора с увреждания.

Проектът цели повишаване стандарта на живот на хората с увреждания, 
чрез повишаване на качеството на  социалните услуги.

01.08.2013 – 01.02.2015

39 228,75 CHF

69 570,00 BGN

гр. София

Фондация „Де Пасарел България“

Стандарти за качество и инструменти за 
мониторинг на социалните услуги за хора с 
увреждания

CSP 153 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Резултати и индикатори за постигането им:

“Помагайте и ВИЕ на деца и родители, преживели 
насилие – има Травма център!“

София 1000, ул.”Екзарх Йосиф” № 85, 
тел.:+3592 983 52 05  
nimus@animusassociation.org
www.animusassociation.org
Ръководители на проекта: 
Надежда Стойчева и Мария Чомарова

Подкрепени 450 деца и родители, преживели травматични събития.

Предоставяне на специализирана услуга – Травма център за деца и 
семейства

01.09.2013 - 31.08.2016

216 471,96 CHF
383 901 BGN

Територията на Столична община  и 
София – област

Фондация „Асоциация Анимус”

Травма център за деца и семействаCSP 169 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

Резултати и индикатори за постигането им:

“Децата са най-важни! Нека им дадем шанс за щастливо 
бъдеще и възможност за по-качествен живот!“

гр. Русе, тел.: 082-500-06 
caritas@ruse.techno-link.com, 
www.caritas-ruse.bg
Ръководител на проекта:
Стефан Марков Стефанов

Разкрити са четири социални услуги, съответно в гр. Белене, гр. Враца, 
с. Малчика, община Левски и с. Ореш, община Свищов, които работят с 
потребители и техните семейства.

Разкриване на четири нови социални услуги за деца и младежи в риск в 
Северна България. 

15.07.2013 г. – 14.07.2016 г.

11%
145 541.57CHF

261 010 BGN

Северна България – община 
Белене, гр. Белене; община Враца, гр. Враца; община Левски, село 
Малчика; община Свищов, село Ореш;

Русенска Католическа Организация „Каритас”

Развитие на нови социални услуги в мрежата на 
Каритас Русе в Северна България     

CSP 206 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
Няма
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Послание от ИА:

Резултати и индикатори за постигането им:

“Тези, които мислят за бъдещето!“

4400 Пазарджик,  бул.”Александър 
Стамболийски” №8, п.к. 140; тел.: 034/44 23 89 
office@iga-bg.org www. iga-bg.org
Ръководител на проекта:
Мариана Бойрикова

1. Да се подобри  способността на организацията за поддържане 
високо качество на предоставяне на услуги в различни региони

2. Да се подобри потенциалът на организацията за допълнително 
развитие на услугите й.

3. Да се подобри способността за коопериране при индивидуални 
случаи от мрежата и системните партньори, както и при такива от 
отдалечените региони.

•	 Изготвено цялостно проучване;
•	 Изготвен Доклад върху предоставянето на социални услуги от Фонд - 

ИГА; Обучени 27 лица -  ръководитeли на социални услуги, социални 
работници, психолози; Проведени три обучения с общо 48 учебни 
часа;     

•	 Попълнени, обобщени и анализирани 27 анкети за обратна връзка с 
обучаемите;  Подготовени 3 нови обучителни програми.

•	 Изготвен Доклад на базата на информацията, събрана по време на 
процеса на предоставяне на услуги;                                                                                              

•	 Изработена Система от данни и показатели, които да се събират и 
наблюдават с цел проучване;                                                                                          

•	 Подготвена Програма за обучение на персонала за събиране на 
информация и наблюдаване на показателите.

•	 Изготвен Доклад върху кооперирането на всички социални услуги, 
ръководени от Фонд - ИГА, с мрежата и системните партньори;                           

•	 Проведени 9 съвместни работни срещи, които да приемат 
подобрения в процеса на коопериране.

Да се подобри способността на Фонд - ИГА да предоставя социални услу-
ги на деца и младежи от уязвими групи

1 септември 2013 - 31 август 2015

20 045,90 CHF
35 574,00 BGN

Пазарджик, Пловдив и Пещера

Фондация „Фонд за превенция на 
престъпността – ИГА”

Изграждане на капацитет за бъдещетоCSP 226 -

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Няма



Фонд за партньорство

и експертна помощ
Тематичен фонд:
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„Фонд за партньорство и експертна помощ”
Кратко описание на Тематичния фонд

Законова основа:

Бенефициенти на безвъзмездната помощ:

Структури, отговорни за изпълнението:

Основни цели на Тематичен фонд ПЕП:

Тематичният фонд  „Фонд за партньорство и експертна помощ” (наричан за 
краткост ТФ ПЕП), се финансира в рамките на Споразумението за ТФ ПЕП между 
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) и дирекцията 
„Мониторинг на средствата от ЕС“ към Министерския съвет на Република 
България като Национално координационно звено (наречено по-нататък НКЗ) 
и Министерството на труда и социалната политика  на Република България, 
подписано на 11 ноември 2011 г. 
ТФ ПЕП е част от Рамковото споразумение за Българо-швейцарската програма 
за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални различия в 
разширения Европейски съюз, подписано от Федералния съвет на Конфедерация 
Швейцария и правителството на Република България на 7.09.2010 г.

ТФ ПЕП се реализира чрез проекти на неправителствени организации, мрежи, 
асоциации, читалища, социални партньори, мозъчни тръстове, местни и 
национални публични институции в социалната сфера, културата, образованието и 
териториалната администрация.

ШАРС и НКЗ са структурите, отговорни за изпълнението на ТФ ПЕП. Те от своя 
страна делегират управлението на ТФ ПЕП на Швейцарско междинно звено 
(ШМЗ), което е консориум от три организации: фондация „InnovaBridge“, Каслано, 
Швейцария, „Neosys“ Ltd., Герланфинген, Швейцария и Балканския институт по 
труда и социалната политика (БИТСП), София, България.

Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез ТФ ПЕП има за цел да 
насърчава и/или доразвива българо-швейцарски институционални партньорства, 
които да помогнат на българските партньори да се възползват от от швейцарския 
опит и ноу-хау при  разрешаване на специфични предизвикателства на развитието 
на българското общество.

•	 швейцарски принос, насочен към предоставяне на възможности за подкрепа 
на швейцарската солидарност с българското обществено развитие, създаване 
и/или поддържане на швейцарско-български институционални партньорства, 
насърчаване и осигуряване на публичност на швейцарското присъствие, както и 
прилагане на швейцарските знания и опит;

•	 подкрепящи мерки, без конкретен тематичен фокус, целящи устойчиво, 
икономическо и социално балансирано развитие. 

По-конкретно фондът допринася с:
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Финансирани проекти:

В рамките на фонда се финансират 27 проекта на стойност 6 127 824,35 лв. като 
безвъзмездната помощ от швейцарското правителство е 3 386 515,33 CHF.  От 
тях 20 допринасят за създаването на ново сътрудничество между швейцарски и 
български организации, а чрез 7 се подкрепят съществуващи партньорства. Един 
от проектите се изпълнява от Министерството на труда и социалната политика, 
един от общинска администрация, а останалите от организации с нестопанска цел. 

19 от проектите са насочени към големите областни центрове, а 8 допринасят за 
развитието на по-малки градове и селски райони. 

Сред интересите на гражданските организации са проекти в областта на пряката 
демокрация, борба със зависимостите, подкрепа на културата, укрепване на 
общностите, опазване на околната среда, въвеждане на добри бизнес практики, 
грижа за хора и деца със специални потребности и др.
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Списък на одобрените проекти по
Схема за безвъзмездна финансова помощ

Проект, включен в Рамковото споразумение 
СПИСЪК НА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ

Изпълняваща агенция Партньор(и) Заглавие на проекта Бюджет 
(CHF)

Грант 
(CHF)

FA 0001 Министерство на труда 
и социалната политика

“Солидар суис, Цюрих, 
Швейцария; 
Национален институт за 
помирение и арбитраж, 
София “

Насърчаване на социалния 
диалог и подобряване 
на условията на труд на 
работниците и служителите

706,000.00 600,000.00

Рег. № Изпълняваща агенция Партнъор(и) Заглавие на проекта Бюджет 
(BGN)

Грант 
(CHF)

PF-001 Фондация „Европейски 
институт”, София

„Център за изследване и 
пряка демокрация” към 
университета в Цюрих, 
Швейцария

Разширяване използването на 
съвременните инструменти 
на пряката демокрация на 
местно ниво чрез българо-
швейцарско сътрудничество 

371,913.58 209,712.56

PF-002 Фондация „Институт 
за пряка демокрация”, 
София

Институт за референдуми 
и инициативи Европа, 
Бюлах, Швейцария; 
Асоциация за социални 
изследвания и приложни 
изследователски 
практики, София

Пряката демокрация в 
България: възможности и 
предизвикателства

125,203.00 70,598.77

PF-003 Фондация „Инициатива 
за здраве“, София

Контакт Нетц - 
Берн, Швейцария                     
Сдружение „Проект 
Пеперуда София“; 

Швейцарско-българско 
партньорство за намаляване 
на проблема с употребата на 
наркотици и ХИВ в затвора

397,930.00 224,382.56

PF-004 Фондация „Център за 
предприемачество и 
управленско развитие 
– България”, София

“UZH Entrepreneurs, 
Цюрих, Швейцария; 
Swiss Institute for Entrepre-
neurship SIFE, Университет 
за приложни науки, Чур, 
Швейцария”

Българо-швейцарска 
предприемаческа екосистема

127,956.00 72,151.12

PF-009 Сдружение 
„ДЕВЕТАШКО ПЛАТО“ – 
Летница   

Асоциация АГРИДЕА – 
Линдау, Швейцария

ПАРТНЬОРСТВО ЗА МОДЕРНО 
СЕЛСКО РАЗВИТИЕ

166,181.00 93,288.75

PF-010 Сдружение „АРТТО 
СОФИЯ ПЕЕ“, София

Швейцарско-българска 
асоциация за култура, 
Шьонбург, Швейцария

Представяне на швейцарска 
музика и други аспекти на 
съвременната швейцарска 
култура в България

153,105.90 86,294.13
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PF-011 Българо-румънска 
търговско промишлена 
палата, Русе

Health promotion - Берн, 
Швейцария

ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО: 
Трансфер на стандарти и 
практики за здравословна 
работна среда

152,479.00 85,635.10

PF-012 Сдружение „Лети 
независим“, София

Association of Paragliding 
Pilots and Instructors (APPI), 
Бас-Нендаз, Швейцария

За развитие на 
парапланеризма „Лети повече“

208,635.26 99,000.00

PF-013 Българо – швейцарска 
търговска камара 
(БШТК), София

Търговска камара 
Швейцария – Централна 
Европа, Цюрих, 
Швейцария

БШТК – насърчаване на 
партньорствата

177,100.00 99,862.16

PF-014 Фондация “Геа 
Челониа”, Бургас

Schildkröten-Interessen-
gemeinschaft Schweiz, St. 
Erhard, Швейцария

Българо-швейцарско 
партньорство за развитие 
на Центъра за костенурки на 
Фондация „Геа Челониа”

120,488.72 67,940.51

PF-016 Фондация Едно за 
Култура и Изкуства, 
София

“Фондация Cie Gilles Jobin, 
Женева, Швейцария; 
Фондация Cie Philipe Saire, 
Лозана, Швейцария”

Dance connected - създаване 
на капацитет за укрепване 
и разнообразяване на 
българската съвременна 
танцова сцена

160,780.00 90,659.73

PF-018 Фондация „Светът на 
Мария”, София

Etablissements publics pour 
l’integration (Обществени 
заведения за интеграция), 
Collogne-Bellerive, 
Швейцария

Публична кампания за 
промяна на обществените 
нагласи към хората с 
интелектуални затруднения, 
чрез промотиране на добри 
практики за интегрирана 
заетост, базирани на 
швейцарския опит

110,410.00 62,257.38

PF-019 Конфедерация 
на независимите 
профсъюзи в България 
(КНСБ), София

Професионален съюз Unia, 
Берн, Швейцария

Профсъюзно партньорство 
за устойчиво социално и 
икономическо развитие

330,223.00 186,204.31

PF-022 Сдружение „Асоциация 
Доза обич”, Бургас

Schweizerische Gesund-
heitsstiftung RADIX/In-
fodrog, Цюрих, Швейцария

“Bumblebees” 137,179.00 77,351.73

PF-023 Център за 
Интерпретиране на 
Наследството, София

Institute of Lanscape and 
Open Space, University of 
Applied Science Rapperswil, 
Швейцария

Светлина Върху Наследството 
– Местна Инициатива за 
Бъдещето на Наследството 
(Белоградчик)

137,857.98 77,734.59

PF-024 Фондация Бъдеще 21 
век, Пловдив

Университет за приложни 
науки – Берн, бизнес 
секция, Берн, Швейцария

Български модел за 
електронен референдум 
(BERM)

174,403.22 98,341.52

PF-025 Българско сдружение 
за насърчаване 
на гражданската 
инициатива, Бургас

Център за демокрация - 
Арау, Швейцария

Подобряване на 
законодателната среда за 
пряка демокрация в България 
чрез българо-швейцарско 
партньорство

158,309.40 89,266.62

PF-026 Фондация „Здраве и 
социално развитие”, 
София

Фондация „Земя 
на хората”, Лозана, 
Швейцария

Движете се (напред) с нас / 
MOVE (forward) with us

157,864.12 89,015.54



56

PF-028 Фондация „Център 
за оценка на 
въздействието на 
законодателството”, 
София

Швейцарски институт 
за следдипломно 
обучение на публичната 
администрация към 
Университета в Лозана, 
Швейцария

Оценка на въздействието на 
законодателството – ключов 
механизъм за насърчаване 
на вземането на решения, 
основано на доказателства в 
България

102,654.50 57,884.25

PF-030 Регионален Ресурсен 
център за култура 
„ФабриКата”, Габрово

KaosPilots, Берн, 
Швейцария

Култура. Tворчество. Промяна. 
Дневен ред на творческите 
градове / 3C- Culture, Creativity, 
Change- Agenda for Creative 
Cities

152,709.60 86,109.04

PF-031 Фондация ЕС О ЕС 
Предприемачи, София

Social Entrepreneurship Ini-
tiative & Foundation (SEIF) 
- Цюрих, Швейцария  

Представяне на обучителна 
програма за социално 
предприемачество – 
швейцарския опит / Imple-
menting SOS entrepreneurship 
training programme - the Swiss 
expertise

34,716.00 19,575.47

PF-032 Клуб по конен спорт и 
коневъдство – Русе

PT-CH (Horse Assisted 
Therapy Switzerland), Берн, 
Швейцария

Конят – наш общ приятел, 
предизвикателство и отворена 
врата 

175,970.00 99,224.99

PF-033 Фондация ДАРИК, 
София

Репортери без граници, 
Женева, Швейцария

Демокрацията е процес 164,232.00 92,606.23

PF-037 Сдружение „Програма 
за развитие на 
съдебната система”, 
София

“Международен институт 
по правата на детето, 
Сион, Швейцария; 
Център за обучение на 
адвокати „Кръстю Цончев”, 
София”

Адвокати в защита правата на 
детето 

156,424.19 88,203.60

PF-038 Община Габрово Община Тун, Швейцария Цветен град / Floral City 438,947.00 233,760.38

PF-043 Фондация „Обществен 
дарителски фонд – 
Стара Загора”

Фондация Swissclinical, Ла 
Тур-де-Пелиз, Швейцария

Създаване на българо-
швейцарска ортопедична 
работилница / Establishment of 
a Bulgarian-Swiss orthopaedic 
workshop 

407,120.00 229,465.57



Проекти българо-

швейцарски партньорства
Тематичен фонд:

“Фонд за партньорство и експертна помощ”
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Резултати и индикатори за постигането им:

София,ул. Г. С. Раковски 101,  
тел.:+ 359 2 988 64 10 ; факс + 359 2 988 64 10; 
office@europe.bg; 
www.europeaninstitute.bg/ 
Ръководител на проекта: Любов Панайотова

“Възможна ли е демокрация без гражданско участие?“

•	 изготвен сравнителен анализ; 

•	 проведени 14 местни дискусии и 7 фокус групи; 

•	 разработен обучителен наръчник и материали; 

•	 проведени 7 обучителни семинара; 

•	 издадена финална публикация и проведена заключителна конференция.

Чрез набор от различни дейности (анализ, дискусии, срещи, фокус групи, 
обучения и кръгли маси) структурите на гражданското общество и 
представители на местните власти по-активно да използват на практика 
инструментите на пряката демокрация и гражданското участие за реша-
ване на наболели въпроси.

01.09.2013 – 31.08.2015

209 712.56 CHF

371 913,58 BGN

Цялата територия на страната

„Център за изследване и пряка демокрация” към 
университет в Цюрих

Фондация „Европейски институт”

Разширяване използването на съвременните 
инструменти на пряката демокрация на местно 
ниво чрез българо-швейцарско сътрудничество

PF 001 –

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):
Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

гр. София,  ул. „Генерал Стефан Тошев” N66Б, 
вх. 3, ап. 20 ;  тел./факс: +359 2 962 86 71 
idd.bulgaria@gmail.com www.idd-bg.com
Ръководител на проекта:
Атанас Славов

“Пряката демокрация е необходима и желана от 
българските граждани и нейното прилагане следва да е 
по-често и ефективно.“

Проучен швейцарския опит и популяризирани добри практики в пряката 
демокрация. Оценка на състоянието на пряката демокрация в България. 
Социологическо проучване за нагласите за гражданско участие чрез 
форми на пряка демокрация. Изготвени препоръки и застъпничество 
за прилагане инструментите на пряката демокрация. Изградена онлайн 
платформа с информация за история, форми и прилагане на пряката 
демокрация в България и други страни. Провеждане на обучениe на 
активисти и доброволци, предоставяне на онлайн консултации и инфор-
мация.

Насърчаване и подпомагане прякото участие на гражданите в решения-
та на местно и централно ниво. Разширяване възможностите за ефектив-
но гражданско участие и прилагане принципите на пряката демокрация.

10 Ноември 2013 – 9 Май 2015

70 598,77 CHF
125 203,00 BGN

Национален обхват, на 
територията на Република България

Институт за референдуми и инициативи Европа 
(Швейцария); Асоциация за социални изследвания и приложни 
изследователски практики

Фондация „Институт за пряка демокрация”

Пряката демокрация в България: възможности и 
предизвикателства

PF 002 –

Резултати и индикатори за постигането им:

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Резултати и индикатори за постигането им:

София 1680, ул. Тодор Каблешков 52, 
тел.: 02 955 04 72, 
www.initiativeforhealrh.org 
Ръководител на проекта:
Анна Любенова

“Хората, лишени от свобода, са част от обществото. 
Намаляването на здравния риск в затворите 
подобрява социалното и здравно благополучие на 
цялата общност.“

•	 Подобрен диалог между НПО, институциите и медиите по въпросите 
на употребата на наркотици, правоприлагането и затворите. 130 про-
фесионалисти участващи в конференции по темите на проекта.

•	 Повишен професионалния капацитет на професионалистите от 
държавния и неправителствения сектор в България. 38 български 
професионалисти получили специализирано обучение.

•	 Интегриране на успешен модел на психосоциална интервенция за 
употребяващи наркотици в и след затвора в системата на българските 
затвори. 60 лишени от свобода наркозависими получили специали-
зирана помощ за справяне с употребата на наркотици; 400 лишени от 
свобода получили обучение за намаляване на риска. 

Да се подобри политиката, здравните и рехабилитационни услуги за 
употребяващите наркотици в системата на българските затвори, чрез 
интензивно швейцарско-българско сътрудничество на институционално 
и неправителствено ниво.

1.01.2014 – 31.13.2015

224 382,56 CHF
397 930 BGN

гр. София

Сдружение „Проект Пеперуда София“; 
Контакт Нетц - Берн

Фондация „Инициатива за здраве“

Швейцарско-българско партньорство за 
намаляване на проблема с употребата на 
наркотици и ХИВ в затвора

PF 003 – 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):
Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

“Успешното развитие на един нов подход към 
предприемаческата култура и обучението на 
университетско ниво в България е критично важно за 
нашето бъдеще и за бъдещето на нашите деца.“

ул. Бигла 6, ап. 3, София
тел:+359 889851757  Факс: +35928194344
ntasheva@ceed-bulgaria.org 
www.ceed-bulgaria.org
Ръководител на проекта: Николай Ярмов

Дейностите по проекта включват обмен на опит между България и 
Швейцария за създаване на университетски центрове за подпомагане на 
предприемачеството мислене, както и за организирането на 48-часови 
състезания по предприемачество. В края на проекта ще бъде проведена  
програма по предприемачество, разработена от швейцарските партньо-
ри, която ще доближи идеите на участниците до реалния  бизнес.

Проектът „Българо-швейцарска предприемаческа екосистема” полага ос-
новите на дълготрайно партньорство в областта на предприамачеството 
между България и Швейцария. Цели се подобряване на предприемаче-
ската екосистема чрез внасяне на успешни практики и съвети от Швей-
цария в България. Проектът е предпоставка и за създаване на трансгра-
нично партньорство между студенти.

16 септември 2013 – 16  ноември 2014

72,151.12 CHF
127,956.00 BGN

София, Бургас, Габрово

UZH Entrepreneurs; 
Swiss Institute for Entrepreneurship SIFE

Фондация „Център за предприемачество и 
управленско развитие – България” 

Българо-швейцарска предприемаческа екосистемаPF 004 –

Резултати и индикатори за постигането им:

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:



62

Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

гр. Летница, 5570, бул. България № 19
devetakiplateau@gmail.com; 
taralezhkova@gmail.com; тел.: 0888 397432 
www.devetakiplateau.org
Ръководител на проекта: Ива Таралежкова

“ Местната общност е в основата на развитието. 
Допитването до местното население води до набиране 
и разработване на практични и полезни идеи. За да се 
осъществят са нужни консенсус, желание, партньорство и 
подкрепа. “

На база изготвения анализ оценихме ресурсите, културно-историческо-
то наследство и възможностите за развитие на района на Деветашкото 
плато. Използваме иновативни подходи за участие на местната общност 
в процеса на стратегическо планиране.  Стратегията за развитие на Деве-
ташкото плато 2014 – 2020 е представена и одобрена от  трите общини и 
съгласувана с техните планови стратегически документи.

Изучаване и прилагане на швейцарския опит за развитие на селски 
райони. Изготвяне на Ситуационен анализ за състоянието и потенциа-
ла за развитие на Деветашкото плато; провеждане на Конференция на 
бъдещето за Деветашкото плато; изработване и съгласуване на Стратегия 
за устойчиво развитие на района; избор и  изпълнение на три пилотни 
проекта като първи стъпки за реализация на Стратегията.

01.09.2013 – 28.02.2015

10,4%
93 288,75 CHF

166 181,00 BGN

РАЙОНА НА ДЕВЕТАШКОТО ПЛАТО – 
десет села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, 
Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци; три общини - 
ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ, СЕВЛИЕВО

АГРИДЕА – ШВЕЙЦАРИЯ 
СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО“ – ЛЕТНИЦА

Партньорство за модерно селско развитиеPF 009 – 

Резултати и индикатори за постигането им:

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

Резултати и индикатори за постигането им:

“Да създаваш и свириш некомерсиална  музика  в 
България НЕ е „Мисия невъзможна“ и НЕ е действие без  
смисъл. Доказват го пълните зали и аплодисментите в 
края!“

гр.София, ул.„Гео Милев“, №125; 
тел.:+359888136988 ; факс:+35928292119; 
tomiart2002@yahoo.com
Ръководител на проекта:
Томи Йовчев

Провеждане на 5 премиерни камерни конценти в различни големи 
областни градове на България и 1 уърк-шоп.

Създаване на нови музикални произведения и премиерното им предста-
вяне в България

01.09.2013г.  – 30.10.2014г.

10,04%
86 294,13 CHF

153 105,90 BGN

гр. Видин; гр. Добрич; 
гр. Благоевград; гр. Ямбол; гр. София;

„Swiss Bulgarian Association for Culture”

Сдружение „АРТТО СОФИЯ ПЕЕ“

Представяне на швейцарска музика и други 
аспекти на съвременната швейцарска култура в 
България

PF 010 – 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

Резултати и индикатори за постигането им:

гр. Русе, ул. Александровска 26, ет. 4, офис 3; 
тел.: +359 82 50 76 06 ; факс: +359 886 89 77 44 
info@brcci.eu;  www.brcci.eu 
Ръководител на проекта:
Елеонора Черкезова-Иванова

“ Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо“ 
(Шопенхауер, 1788-1860). Здравето е ресурс, който в 
България трябва най-после да се научам да уважаваме и 
опазваме.“

Адаптиран за въвеждане от българските фирми и широко популяри-
зиран доброволен стандарт Friendly Workspace Label®; обучени местни 
консултанти, изградена широка партньорска мрежа за управление на 
здравето.

Трансфер на ноу-хау и експертен опит в здравния мениджмънт и превен-
ция на здравето на работното място.

05.09.2013г. - 04.09.2015 г.

10.36%
85 635.10 CHF

152 479 BGN

Основно изпълнение – Русе, 
България и Берн, Швейцария; дейности и в други градове 

HEALTH PROMOTION SWITZERLAND

Българо-румънска търговско промишлена 
палата

ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО: Трансфер на 
стандарти и практики за здравословна 
работна среда

PF 011 – 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

гр. София, район Младост, жк. Младост, бл. 
359, вх. 2,ет. 3 ап. 8 ; тел.:+359894349854;  
nfo@sky-camp.com; www.sky-camp.com
Ръководител на проекта:
Емил Кирилов

“Небето е за всички! Парапланеризмът е начин да 
изразиш себе си и да опознаеш България.“

•	 Създаване на стратегия за сътрудничество. 

•	 Изградени устойчиви международни връзки с клубове и параплане-
ристи от цял свят. 

•	 Получен ноу-хау и възприета нова методика за обучение на пилоти. 
Провеждане социална кампания, изграден технически център, раз-
работен двуезичен интернет портал, провеждане на образователна 
програма и отворен форум.

Целта на проекта „Лети повече” е в партньорство с швейцарския 
партньор APPI – международна организация по парапланеризъм да 
популяризира парапланеризма в България и да представи страната като 
уникална дестинация за безмоторно летене.

08.08.2013 – 30.10.2015
75,74%

99 000 CHF
208 635,26 BGN

Република България

Association of Paragliding Pilots and Instructors APPI
Сдружение „Лети независим“

За развитие на парапланеризма „Лети повече“PF 012 –

Резултати и индикатори за постигането им:

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

1124 гр. София,
бул. „Цариградско шосе” № 17; 
Тел.: +359 884 320 507 
office@bscc.bg; www.bscc.bg/bg
Ръководител на проекта: Васил Радойновски

“ Да се учим от най-добрите, за да успеем заедно! “

•	 Повишен капацитет на  БШТК за предоставяне на услуги на членовете 
си и за привличане на нови членове;

•	 Увеличаване на броя на членовете на БШТК с повече от 20%; На-
растване на задоволеността им от предоставяните им услуги;

•	 Интернет платформа за установяване на бизнес партньорства между 
фирми от България и Швейцария;

•	 Проведени два бизнес форума в Цюрих, Швейцария и в София, Бълга-
рия;

•	 Създадени нови бизнес контакти между фирми от двете страни.

Задълбочаване на партньорството между БШТК и SEC+ в областта на 
изграждането и развитието на делови контакти между български и 
швейцарски фирми. Споделяне на опит и полезни практики от страна на 
SEC+ за разширяване на предоставяните от БШТК услуги и подобряване 
работата й за привличане на нови членове.

01.06.2013 г. – 31.05.2014 г.

99 862.16 CHF
177 100 BGN

Република България, гр. София
Конфедерация Швейцария, гр. Цюрих

Търговска камара Швейцария –
Централна Европа (SEC+)

Българо – швейцарска търговска камара 
(БШТК)

БШТК – насърчаване на партньорстватаPF 013 – 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Резултати и индикатори за постигането им:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Резултати и индикатори за постигането им:

с.Баня, п.к.8239, ул. “Шипка” № 10; 
тел.: 0886913916 geain2003@yahoo.com 
www.geachelonia.org
Ръководител на проекта:
Ива Георгиева Лаловска

“Благодарим на Конфедерация Швейцария за 
подкрепата на четвъртия европейски Център за 
костенурки в мисията му за опазване на тези древни 
влечуги!“

Подобрен капацитета на Центъра за костенурки, материалната му база; 
разработен модел на херпетологичен туризъм; осъществен обмен на 
опит с научни специалисти и херпетолози.

Повишаване ефективността и ролята на центъра за костенурки като 
спасителен, туристически и научен център.

17.10.2013 - 17.10.2015

67 940.51 CHF
120 488.72 BGN

България, област Бургас, 
община Несебър, село Баня

Schildkroten-Interessengemeinschaft Schweiz
Фондация “Геа Челониа”

Българо-швейцарско партньорство за развитие на 
Центъра за костенурки на Фондация „Геа Челониа”

PF 014 – 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

гр. София, гр. Пловдив.

София 1000 , ул. Юрий Венелин 2
ет. 3 над партер,  ап. 5  тел.:02/ 988 1009    
info@edno.bg  www.edno.bg
Ръководител на проекта:
Елианна Лилова

“ Обществото да погледне към изкуството на 
съвременния танц като приятен и предпочитан 
художествен или развлекателен фактор и 
привлекателен избор на кариера“

Провеждане на 8 работни ателиета, 1+4 и 2 форума за съвременно 
изкуство.

Резултати и индикатори за постигането им:

Насърчаване и популяризиране на изкуството на съвременния танц в 
България.

10.03.2014- 09.11.2015

90 659.73 CHF
160 780,00 BGN

1.Foundation Cie Gilles Jobin, Switzerland;
2. Foundation Cie Philippe Saire Switzerland.

Фондация “Едно за Култура и Изкуства”, 
гр. София (предишно наименование: Фондация София за Култура и 
Изкуства)

Dance connected - създаване на капацитет за 
укрепване и разнообразяване на българската 
съвременна танцова сцена

PF 016 – 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

гр. София 1608, бул. България 88, офис 8; 
тел.: 02/808 171 ; факс 02/854 84 64; office@
mariasworld.org; www.mariasworld.org
Ръководител на проекта:
Цецка Радева

“Кой казва, че не мога?
Хората с интелектуални затруднения имат право да 
работят и да живеят като всички нас.“

Резултати и индикатори за постигането им:

Повишаване на информираността на българското общество за специфи-
ката на хората с интелектуални затруднения и възможностите им за труд.

Обмяна на опит и заснемане на документален филм за популяризиране 
на възможностите за трудова заетост на хора с интелектуални затрудне-
ния. 

1 Април 2014 г. - 31 Март 2015 г.

62 257.38 CHF
110 410 BGN

София, България, Швейцария

Еtablissements publics pour l`integration (Обществени 
заведения за интеграция), Collogne- Bellerive, Швейцария

Фондация „Светът на Мария”

Публична кампания за промяна на обществените нагласи 
към хората с интелектуални затруднения, чрез промотиране 
на добри практики за интегрирана заетост, базирани на 
швейцарския опит.

PF 018 – 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Послание от ИА:

10%

Резултати и индикатори за постигането им:

“Повишаване на критичността на младите хора,  към 
рисковото сексуално поведение и употребата на наркотици,  за 
утвърждаване на култура за безопасен нощен живот.“

гр. Бургас; ул. „Цар Асен“ 81
Тел/Факс  056 82 75 47
www.doseoflove.org
Ръководител на проекта:
Христо Митаков

•	 Пренос на швейцарска експертиза  и въведена методика по отноше-
ние на понижаване на вредите от употреба на съвременни синтетични 
наркотици. Провеждане на обучение и адаптиран към стандартите на 
България работен модел.

•	 Провеждане на обучение за добри практики в областта на понижава-
не на вредите от употреба на съвременни наркотици на участници в 
проекта – Провеждане на обучения на  професионалисти и студенти 
за работа по методика за понижаване на вредите при употреба на 
клубни дроги. 

•	 живот – провеждане на обучения на представители на бизнеса и пер-
сонал на територията на гр.Бургас, гр. Несебър и к.к.“Слънчев бряг“  

•	 Надграден ресурс и капацитет на целевата група за съхранение на 
личното здраве в аспект, рисково поведение при употреба на синте-
тични наркотици и необезопасен секс – Посещаване на събития на 
прати сцената в България. Предоставяне на консултации, информа-
ционни материали, презервативи и други консумативи.

•	 Мултиплициран опит и добри практики в професионалната общност в 
България. Укрепен информационен и практически капацитет на НПО 
в България – Обучение на  професионалисти в теория и практика за 
понижаване на вредите от синтетични наркотици. Издаване на мето-
дическо ръководство за безопасен нощен живот.

•	 Развиване на иновативна практика за намаляване на рисковете от употре-
бата на синтетични наркотици и промоция на безопасен нощен живот в 
страната. 

•	 Повишаване компетентността на персонала на развлекателния бизнес за 
създаване на безопасна клубна среда.

•	 Повишаване готовността на младите хора за критичност към употреба на 
синтетични наркотици и безопасно сексуално поведение.

•	 Разпространение и устойчивост на развита местна иновативната практика

01.04. 2014 – 31. 03. 2014г.

77 351,73 CHF
137 179 BGN

BumblebeesPF 022 – 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

област Бургас; община Бургас;  
гр. Бургас

Сдружение „Асоциация Доза обич”
Швейцарска здравна фондация РАДИКС/Инфодрог
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

1113 София , ул. „Ю. Гагарин №20, 
бл. 154-А, ап. 67; 
тел. 0888 880 281; 
mborisova@bitex.com; 
Ръководител на проекта: Маргарита Каишева

“Интегрираното, качествено интерпретиране на 
наследството, с практическа насоченост, отразяващо 
местните дадености, със собствени сувенири, 
привлича съвременните посетители, не ниската цена.“

Резултати и индикатори за постигането им:

•	 1 интегриран анализ на наследството; 

•	 1 видео; 

•	 1 политически документ за ръководство; 

•	 15 обучени интерпретатори; 

•	  30 участници в изработване на интерпретиращи продукти; 

•	  15 участници в изготвяне на пътека на интегрирано наследство; 

•	  1 брошура с легенди за Белоградчишките скали

„Светлина“ върху пространственото  наследство на Белоградчик, за да 
„заработи“ то в полза на общността чрез интегрирано качествено пред-
лагане. 

15.06 2014 – 15.06.2015

77 599,26 CHF
137 617,98 BGN

Община Белоградчик
Institute of Landscape and Open Space 

Център за Интерпретиране на Наследството

Светлина върху наследството – местна инициатива 
за бъдещето на наследството (Белоградчик)

PF 023 – 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Резултати и индикатори за постигането им:

4000 Пловдив, ул.Каменица № 2,;  
Tел.: 0898 410301 ;   032 650059, 
raichin@mail.bg;   www.cacad.com
Ръководител на проекта:
Станимир Кискинов

“Провалът на системата налага въвеждане на 
пряка демокрация. ИТ позволяват реализирането й 
чрез е-референдуми. Суверенът може сам да поеме 
отговорност за съдбата си.“

Разработени e-модел , текстове за законодателни промени и пътна карта 
за въвеждане на е-референдум в България

Подготовка и начало на преход към пряка демокрация в България

14 март 2014– 13 септември 2015 

98 341,52 CHF
174 403,22 BGN

Република България
Университет за приложни науки – Берн, бизнес секция

Фондация Бъдеще 21 век

Български модел за електронен референдумPF 024 – 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

Бургас 8000; ул.Хан Аспарух № 41 
Тел.:+359 899 145652 
bsngi@initiative.bg  bsngi-ngo@mail.bg 
www.initiative.bg
Ръководител на проекта: Даниела Божинова

“ Чрез подобряване на законодателството за пряко 
участие в България  ние целим реално овластяване 
на гражданите за контрол и участие в бъдещето на 
страната.“

Резултати и индикатори за постигането им:

•	 Визия за бъдещето на прякото участие  - оценка за състоянието, Зеле-
на книга за напредъка му; 

•	 Обществена информираност чрез консултации, издания, конферен-
ция, застъпническа мрежа, Законодателна промяна 

Идентифициране на ключовите проблеми и решения за подобряване на 
законодателството за пряко участие в България с използване на опита на 
Швейцария и застъпнически действия за законодателна промяна.

13.06.2013 – 13.10.2015

89 266 CHF
158 309.40 BGN 

София и Софийска област, Бургас, 
Южен централен и Северен централен район

Център за демокрация - Арау, Швейцария

Българско сдружение за насърчаване на 
гражданската инициатива

Подобряване на законодателната среда за пряка 
демокрация в България чрез българо-швейцарско 
партньорство

PF 025 – 
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Резултати и индикатори за постигането им:

гр. София, ул. „Царибродска” 70,
тел.+359 2 851 81 08, факс: +359 2 953 34 55
www.hesed.bg; mail@hesed.bg
Ръководител проект: 
Силвия Василева

“Играта и креативността са централни за живота 
на децата и те са основни инструменти за тяхното 
физическо, ментално, емоционално, социално и 
културно развитие.”

•	 Ще бъдат установени добри професионални връзки между партньор-
ите в проекта; 

•	 Ще бъдат обучени 16 MGS аниматори; 

•	 Те, чрез новопридобитите си знания и умения по метода MGS, ще по-
стигнат по-добра интеграция и социализация на най-уязвимите деца.

•	 Чрез създаване на ефективнo и устойчиво партньорство между 
фондация „Здраве и социално развитие” и фондация „Земя на хората“, 
ще се укрепи професионалния капацитет на ФЗСР за работа с ромски 
деца и подобряване на тяхната училищна готовност. 

•	 Проектът „MOVE (forward) with us” цели въвеждане на подхода на пси-
хо-социалното развитие на децата чрез движение, игри и спорт (MGS). 

01.04.2014 – 31.03.2016 г. 

89 015,54 CHF
157 864,12 BGN

Гр. София, гр. Кюстендил
Фондация „Земя на хората”, Швейцария

Фондация „Здраве и социално развитие”

Движете се (напред) с насPF 026 – 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

гр. София, ул. Владайска № 10, ет. 2, ап. 3;
+ 359 2 852 90 52; + 359 2 852 90 52;
tonydimov@lawyer.bg; Тони Димов  
www.ria.bg; www.regulatoryreform.bg
Ръководител на проекта: Венцислав Велев

„Less is more“ – по-малко регулиране значи по-голям избор 
за гражданите, НПО и бизнеса.

Резултати и индикатори за постигането им:

Насърчаване прилагането на оценката на въздействието на законодател-
ството в България.

Въвеждане на основаното на доказателства вземане на решения по 
регулиране.

07.04.2014 – 07.04.2015

57 884,25 CHF
102 654,50 BGN

София, България

Швейцарски институт за следдипломно обучение на 
публичната администрация към Университета в Лозана

ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО”

Оценка на въздействието на законодателството – 
ключов механизъм за насърчаване на вземането 
на решения, основано на доказателства в България

PF 028 – 
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Послание от ИА:

Резултати и индикатори за постигането им:

гр. Габрово 5300
ул. „Стефана Богдан Генчева 25”
fabrikata@gmail.com  тел.:0878 807 593
Ръководител на проекта: 
Мая Кръстева

“ Заедно можем да създадем Дневния ред на Творческите 
градове. Водени сме от убеждението, че културата и 
творчеството са основополагащи за икономическото 
и социално сближаване и развитие. Действията ни са 
насочени към широко обществено застъпничество 
за една нова връзка между културата, икономиката, 
политиката и гражданското общество.  
Безусловно припознавайки културата и творчеството 
като елементи на икономическото и социално 
сближаване и развитие, проектът се стреми към 
широко обществено застъпничество за една нова 
връзка между културата, икономиката, политиката и 
гражданското общество.“

•	  Проведен е широк обществен дебат и са усвоени иновативни модели 
на гражданско участие във формирането на културна политика;

•	  Инициирано е създаването на творчески клъстери и мрежи;

•	  Картографиран е културният и творчески потенциал на общностите;

•	 Реализирани са пилотни проекти в областта на културните и творче-
ски индустрии;

•	 Повишен е институционалният и организационен капацитет чрез 
обучения и обмен на опит с швейцарски и български организации и 
експерти

•	 Проектът е насочен към развитие на творческата икономика като 
ключово измерение на устойчивостта и активиране на гражданското 
участие във формиране на местна културна политика.

01.07.2014 – 31.12.2015

86 109,04 CHF
152 709,60 BGN

Велико Търново, Габрово, Троян
KaosPilots  Switzerland

Регионален Ресурсен център за култура 
„ФабриКата”

3С – Култура. Tворчество. Промяна. Дневен ред на 
творческите градове

PF 030 – 

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

Цели на проекта:

Кратко резюме на проекта:

90%

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

гр.София, бул.“Никола Вапцаров“ 53А, 
East Park Trade Center; тел.: 0885 10 85 72
info@sos-predpriemachi.com
www.sos-predpriemachi.com 
Ръководител на проекта: Веселина Купенова

“Швейцарският опит и добри практики за развитието 
на социалното предприемачество в България”

Резултати и индикатори за постигането им:

•	 Дейност 1:  Introduction

•	 Чрез онлайн дискусии и имейл кореспонденция експерти от партньорската 
организация SEIF ще запознаят екипа на Фондация SOS Предприемачи с 
концепцията на SEIF Professional Programme, структурата и параметрите на 
двата основни курса - Business Creation и Business Development за социално 
предприемачество, които са част от програмата на CTI (Комисия за Техноло-
гии и Иновации към швейцарския департамент на икономическите въпроси, 
образованието и научните  изследвания).

•	 Дейност 2:  Impression

•	 Експертите от SEIF ще участват в поредица от събития, планирани предвари-
телно, които ще се проведат в началото на Ноември 2014 г. в България. Ще се 
проведат няколко ключови за проекта събития, вкл. кръгла маса с официални 
лица от държавната администрация, както и лекция пред студенти. 

•	 Дейност 3:  Adaptation

•	 Ще се оформи финалната версия на методиката и обучителната програма на 
SEIF, като ще се проведат тестове за ползваемост за представяне на съдър-
жанието на семинари “face-to-face”, за извеждане на съдържанието в отделна 
онлайн платформа и специализирано мобилно приложение.

•	 Дейност 4: Tools

•	 Ще бъдат създадени функциониращи свободни инструменти – уеб базираната 
онлайн платформа и мобилното приложение, като и двата продукта ще бъдат 
налични за двете организации SEIF и SOS Предприемачи.

•	 Проектът цели да се насърчи и популяризира 
швейцарския опит и експертиза при формирането 
на политики за развитие и насърчаване на социал-
ното предприемачество в България чрез импле-
ментирането на разработена от швейцарския 
партньор и Конфедерация Швейцария и адаптира-
на за специфичните български условия утвърдена 
обучителна програма. 
 
Конкретните цели на проекта са насочени към:

•	 популяризиране и представяне на швейцарския 
опит и експертиза при формирането на политики 
за развитие и насърчаване на социалното пред-
приемачество в България;

•	  изграждане на капацитет за прилагане на обучи-
телната програма за социално предприемачество 
чрез използването на модерни инструменти – уеб 
базирана E-Learning платформа и приложение за 
мобилни телефони;

•	  подобряване на партньорските отношения между 
участващите в проекта организации – SEIF и Фон-
дация SOS Предприемачи.

01.04.2014 г. – 30.11.2014 г.

19 575,47 CHF
34 716,00 BGN

София, България

Social Entrepreneurship Initiative & Foundation (SEIF) - 
Zürich, Switzerland  

Фондация ЕС О ЕС Предприемачи, гр. София

Представяне на обучителна програма за социално 
предприемачество – швейцарският опит

PF 031 –
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Резултати и индикатори за постигането им:

гр. Русе 7000, ул. „Пирот” 5  ет.2; 
тел: +359888332424; +359888147976 ; 
факс: +359(0)82 823 238; georgnot@abv.bg; 
www.rusehorseclub.com/za-nas
Ръководител проект: Стоянка Йорданова

“Създадена услуга от нов тип, по разработен и внедрен 
швейцарски модел, адресирана към лица с увреждания, 
техните родители и институции, работещи  със 
сходна проблематика”

•	  Създадено и укрепено партньорство между Клуб по конен спорт и 
коневъдство Русе и Швейцарската асоциация по терапия с коне;

•	   Трансфер от швейцарската партньорска институция на иновативни 
за България подходи и методология на асистирана с коне терапия; 
Изграден закрит манеж за провеждане на обучение. Обучени от швей-
царския партньор инструктоори на Клуба по конен спорт, в прилагане 
на усвоения швейцарски  модел. Организиран форум за представяне 
и популяризиране на модела.

•	  Включване на местни партньори от различни нива на взаимо-
действие, за развитие на ефективни политики на нови и иновативни 
социални услуги, съобразно изведените приоритетно целеви групи на 
основата на иновативна услуга за терапия с коне. 

Трансфер на иновативен за България швейцарски модел на асистирана 
с коне терапия  и създаване на достъп до алтернативни социални услуги 
за деца с увреждания.

01.07.2014 – 30.11.2015

99 224,99 CHF
175 970,00 BGN

България, област Русе, община 
Русе, град Русе; Швейцария, Берн

PT-CH (Horse Assisted Therapy Switzerland)
Клуб по конен спорт и коневъдство –гр. Русе

Конят – наш общ приятел, предизвикателство и 
отворена врата

PF 032 –

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):
Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

90%

Място на изпълнение на проекта: 
Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

proletdarik@mail.bg; 
тел.: 0899910328
Ръководител на проекта: 
Пролет Велкова

“Демокрацията е процес и ежедневно 
усилие от всички нас!“

Резултати и индикатори за постигането им:

Изработена методология за обучение на журналисти и представители 
на гражданското общество, която да бъде използвана за провеждане на 
2 обучения и впоследствие създаването на 5 репортажа, които да бъдат 
излъчени по Радио Дарик.

Основната цел на проекта е да се повиши капацитетът на българските 
журналисти и гражданско общество в дейността им за отстояване на 
демократичните ценности в България.

01.04.2014 – 31.03.2015

92 606.23 CHF
164 232.00 BGN

България
Репортери без граници - Швейцария

Фондация ДАРИК

Демокрацията е процесPF 033 – 



80

Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Резултати и индикатори за постигането им:

София 1407, бул. „Джеймс Баучер” № 76 А; 
0889-228-423; 
velislava.delcheva@prss-bg.org
www.prss-bg.org
Ръководител проект: Велислава Делчева

“РАБОТИМ за достойна и ефективно работеща съдебна 
власт, която отговаря на обществения интерес за 
справедливост.”

•	  Поне 20 обучени адвокати да представляват най-добрия интерес на 
детето;

•	  Поне 4 обучители, които да създадат обучителна програма за адвокати;

•	  Поне 20 обучение адвокати от три избрани адвокатски колегии;

•	  Започнат национален дебат за ролята на адвокатите за гарантиране 
най-добрия интерес на детето

•	  Подобряване капацитета на адвокатурата, което да гарантира, че 
децата в съдебните процедури получават необходимата и подходяща 
правна помощ. 

•	  Поставен в по-широкия контекст на цялостната реформа на детското 
правосъдие, проектът ще гарантира, че най-добрият интерес на дете-
то е по-добре защитен в рамките на съдебното производство.

1 април 2014 – 31 март 2015

88 203, 60 CHF
156 424, 19 BGN

София и три местни адвокатски 
колегии

Международен институт по правата на детето, Сион 
(Швейцария); Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”

Сдружение „Програма за развитие на 
съдебната система”

Адвокати в защита правата на детето PF 037 –

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

15%

Място на изпълнение на проекта: 
Партньор(и):

Изпълняваща агенция:

гр. Габрово, пл. Възраждане № 3
тел: 066 818 400, факс: 066 809 371  
gabrovo@gabrovo.bg; 
www.gabrovo.bg
Ръководител на проекта: Севдалина Ненкова

“Със съвместни усилия на институция и местна 
общност, на основата на споделен партньорски опит 
и осигурена подкрепа, да сътворим „Цветен град“ и да 
създадем устойчиви условия за бъдещото му развитие.“

Резултати и индикатори за постигането им:

•	  Осигуряване ефективност на звено „Озеленяване“ чрез: изготвяне на 
стратегия и годишни работни планове; 

•	  Провеждане на специализирани обучения; 

•	  Посещения и работа на място при партньора; 

•	  Осигуряване на специализирано техническо оборудване и облекло; 
Разработване на GIS модели и технически планове; 

•	  Провеждане на осведомителна, доброволческа кампания и ате-
лие-състезание; 

•	  Изграждане на демонстрационни цветни модели и крайречно озеле-
няване.

•	 Обща – осигуряване бъдеща устойчивост на активно функциониращо-
то българо-швейцарско партньорство. 

•	 Специфични цели:  
•	Въвеждане	на		ефективно	управленско	ноу-хау	-	основа	за	бъдещо	
развитие на общинските услуги, осигурявайки „зелен“ градски облик;  
•	Изграждане	на	обществена	осъзнатост	за	важността	на	зелените	
градски зони и тяхната поддръжка.

01.05.2014 г. – 30.04.2017 г.

233 760,38 CHF
438 947,00 BGN 

Община Габрово
Община Тун, Швейцария

Община Габрово

Цветен градPF 038 – 
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Кратко резюме на проекта:
Цели на проекта:

Данни за контакт с ИА: Послание от ИА:

Бюджет (BGN):

Безвъзмездна помощ (CHF):

Съфинансиране:

Период на изпълнение:

10%

Резултати и индикатори за постигането им:

гр. Стара Загора 6000, ул. „Граф Игнатиев” 14; 
тел./факс: 042 / 602-155; 
office@fund-sz.org; 
www.fund-sz.org
Ръководител проект: Даниела Димитрова

“Български ортопеди и ортопедични техници 
съвместно с швейцарски колеги предоставят модерно 
ортезно лечение на деца по швейцарски модел.”

Ортопедичната работилница предоставя качествени услуги по швейцар-
ски модел на 360 деца от цялата страна.

Въвеждане на иновативни швейцарски подходи при лечението на специ-
фични ортопедични проблеми на деца от цяла България

1 май 2014 – 30 април 2017

229 465,57 CHF 
 407 120,00 BGN 

гр. Стара Загора
Fondation Swissclinical, Швейцария

Фондация „Обществен дарителски фонд – 
Стара Загора”

Създаване на българо-швейцарска ортопедична 
работилница

PF 043 –

Място на изпълнение на проекта: 

Партньор(и):

Изпълняваща агенция:




