
Номер на договора за финансиране  

Източник на финансиране  Демократична комисия към посолството на САЩ в 

България 

Бюджетна линия - 

Наименование на проекта „Образователна интеграция на децата и 

младежите в община Пловдив” 

Основни дейности по проекта  

Период на изпълнение  

 

01.09.2005 г. до 31.08.2006 г. 

Обща стойност на проекта  (в лева) 12 254 $ = 25733 лева 

Обща стойност на одобрените разходи 

по проекта 

12 254 $ = 25733 лева 

Процент на участие на партньора в 

изпълнението на проекта 

10% 

Роля и принос на партньора при 

изпълнение на проекта 

Управление на дейностите по включването и 

участието на стейкхолдерите за изпълнение на 

дейностите по проекта. Обучение и консултиране 

на ключови фактори за въвеждане на програми за 

образователна интеграция в града. Лобиране сред 

общински съветници и администрация за 

приемането на стратегия и програма за 

образователна интеграция. Работа с национални 

институции за създаване на модел за 

образователна интеграция на деца и младежи в 

Пловдив. 

Постигнати резултати  Включване на 12 НПО, учители, родители, 

училищни ръководства и местни администратори в 

обучения и съвместно разработване на местни 

програмни документи. Приета Общинска стратегия 

за въвеждане на интегрирано образование в града 

ни с програма и бюджет, утвърден от Общински 

съвет. Подкрепени местни НПО, работещи с деца 

от малцинствените общности за прилагане на 

местната Стратегия при финансовата осигуреност 

ва нейната програма. 

 

 

Номер на договора за финансиране  



Източник на финансиране  Програма ФАР „Гражданско общество” – 2005 

Бюджетна линия BG 2005/017-353.01.01 

Наименование на проекта „Център на Общините” 

Основни дейности по проекта  

Период на изпълнение  

 

От 01.12.2007 до 31.11.2008 г. 

Обща стойност на проекта  (в лева) 29723 евро = 58133 лева 

Обща стойност на одобрените разходи 

по проекта 

29723 евро = 58133 лева 

Процент на участие на партньора в 

изпълнението на проекта 

10% 

Роля и принос на партньора при 

изпълнение на проекта 

Проучване на ОПР на 6 общини в ариела на 

Пловдив. Изработване и приложение на местни 

програми за подготовка за разработване на 

проекти на специализираната администрация в 6 

общини, съвместно с граждански организации от 

местните общности. Създаване на единен 

ивфомационен център за информация и 

консултации. 

Постигнати резултати  Преминали обучения в разработване на проекти в 

2 модула – 30 участника от местните 

администрации и гражданския сектор. 

Разпространена информация за текущи 

финансиращи програми сред административните 

структури на 6 общини и над 200 граждански 

организации. Инициирани и разработени в 

партньорство 8 местни и над общински проекта. 

 

Номер на договора за финансиране  

Източник на финансиране  Оперативна програма „Административен 

капацитет” 

Бюджетна линия и Номер на договора 
BG051PO002/07/2.3-01 - № 07-23-299-С от 

07.02.2008 г. 

 

Наименование на проекта 
“Партньорство на равните възможности за 

повишаване на организационния и застъпническия 

капацитет на структури на гражданското общество, 



работещи в сферата на социалното включване и 

закрилата на малцинства и уязвими групи, за 

ефективно партньорство с институциите при 

формулирането, прилагането и мониторинга на 

публични политики». 

 

Период на изпълнение  

 

07.02.2008 г. – 07.07.2010 г. 

 

Обща стойност на проекта  (в лева) 282 000 лева, с част за ЦОД – 62 432 лв. 

 

 

Номер на договора за финансиране  

Източник на финансиране  Програма „Учене през целия живот” – „Леонардо 

да Винчи” 

Бюджетна линия и Номер на договора - 

Наименование на проекта Проект „T.E.U.T.O.R.” – „Развитие на 

общоевропейски системи за професионално 

ориентиране и подготовка на обучители за 

обучение в сферата на професионалното 

ориентиране и трудовото посредничество” 

Период на изпълнение  

 

01.12.2007 г. – 30.11.2009 г. 

Обща стойност на проекта  (в лева) 242 000 евро, с част за ЦОД – 19 208 евро 

 

 

 

 

 


