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 Уважаеми колеги, приятели и партньори,  

В периода до 24 май 2018 г. сме идентифицирали по-долу описаните нови 

програми, конкурси и възможности за кандидатстване с проекти.  

Приятно пътешествие в проектния свят и успехи на 
инициативните хора ! 

(За да се запознаете в детайли с всяка от предложенитe и интересуващи ви програми поставете 
маркера на компютъра си върху наименованието на обявите, изписани в син цвят и натиснете Crtl +  

Enter). 
 
 

o НОВО: BG06RDNP001-8.002 - Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети 
по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични 

събития"  
Краен срок: 20 август 2018 г. 17:30 ч.  
Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на 

Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни 
бедствия и катастрофични събития" от мярка 8 „Инвестиции в развитие на 

горските райони и подобряване жизнеспособността на горите" от Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020 чрез:  

1. възстановяване на горите, пострадали от горски пожари, природни 
бедствия, катастрофични събития, болести и вредители;  
2. защита на околната среда;  

3. адаптиране към промените в климата. 

 

o НОВО: BG06RDNP001-8.003 - Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети 
по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични 

събития".  
Краен срок: 22 август 2018 г. 17:30 ч.  
Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на 

подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, 
природни бедствия и катастрофични събития" от мярка 8 „Инвестиции в 
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развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите" от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез:  
1. въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на 

опасността от горски пожари;  
2. въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на 
опасността от вредители, болести, природни бедствия и катастрофични 

събития в горските територии.  

 

o НОВО: BG05M9OP001 – 3.018 „Подобряване на ефективността на 
политиката по доходите и пригодността за заетост на българските 

граждани"  
Краен срок: 6 юли 2018 г., 17:30 ч.  

Конкретен бенефициент по процедурата е Министерството на труда и 
социалната политика чрез дирекция „Стратегическо планиране и демографска 
политика". 

 

o НОВО: Четвърта покана за набиране на проектни предложения по 
Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА" 2014-2020  
Краен срок: 22 юни 2018 г.  

Четвъртата покана за набиране на проектни предложения по Програма 
„ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА" 2014-2020 е отворена по четирите теми: изследвания и 

иновации, конкурентоспособност на малките и средни предприятия, 
нисковъглеродна икономика, околна среда и ресурсна ефективност. 
ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА подпомага местните, регионалните и националните власти, 

други организации, които са отговорни за дефиниране и прилагане на 
регионалните политики, НПО.  

Държавите, вкрючени в програмата, са разделени на 4 географски региона - 
Север, Изток, Юг, Запад.  
За да бъде подкрепен проект за междурегионално сътрудничество, 

партньорството трябва да включва поне по един партньор от поне от три от 
географските региона. 

Продължителността на фаза 2 на реализация на проекта се съкращава до 1 
година. 
В зависимост от статута на организацията, програмата предлага финансиране 

от Европейския фонд за регионално развитие в размер от 75% до 85 % за 
проектни дейности като проучвателни посещения, партньорски проверки, 

разработване на планове за действие. Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството ще предостави национално съфинансиране от 
републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15% от 

неговия бюджет в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на 
национално съфинансиране между министерството и партньора. 

В зависимост от броя на партньорите и продължителността, се очаква 
бюджетът на проект да бъде средно около 1-2 млн. евро. 

Основно изискване към проектите е поне половината от адресираните 
политики в проектите да бъдат свързани с политиките, финансирани чрез 
програмите по Структурните фондове. В тази връзка задължително условие за 

допустимостта за участие в проектите на организации, които не са пряко 

http://esf.bg/upravljavashtijat-organ-na-op-rchr-objavjava-procedura-podobrjavane-na-efektivnostta-na-politikata-po-dohodite-i-prigodnostta-za-zaetost-na-balgarskite-grazhdani/
http://esf.bg/upravljavashtijat-organ-na-op-rchr-objavjava-procedura-podobrjavane-na-efektivnostta-na-politikata-po-dohodite-i-prigodnostta-za-zaetost-na-balgarskite-grazhdani/
http://esf.bg/upravljavashtijat-organ-na-op-rchr-objavjava-procedura-podobrjavane-na-efektivnostta-na-politikata-po-dohodite-i-prigodnostta-za-zaetost-na-balgarskite-grazhdani/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.interregeurope.eu/


ангажирани с изпълнението на тези политики е представянето на писмо за 

подкрепа от отговорните политико-правещи институции. 

 

o НОВО: СЕСИЯ за финансова подкрепа на спектакли и концерти в 
страната в областта на професионалното музикално изкуство  

Краен срок: 7 юни 2018 г.  
Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват 

юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните 
организации на Министерство на културата. 
Общата сума за финансиране на проекти е 100 000 лева. 

Формуляр: http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=81&sp=73&t=227&z=0 

 

o НОВО: СЕСИЯ за финансова подкрепа на спектакли в страната в 
областта на професионалното танцово изкуство  

Краен срок: 7 юни 2018 г.  
Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват 

юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните 
организации на Министерство на културата. 
Общата сума за финансиране на проекти е 80 000 лева. 

Формуляр: http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=81&sp=73&t=227&z=0 

 

o НОВО: СЕСИЯ за финансова подкрепа на а проекти за продуциране на 
спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от 

независими професионални организации  
Краен срок: 7 юни 2018 г.  

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват 
юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните 
организации на Министерство на културата. 

Общата сума за финансиране на проекти е 140 000 лева. 
Формуляр: http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=81&sp=415&t=85&z=0 

 

o НОВО: Програма „Зелена София"  

Краен срок: 18 юни 2018 г., 17,00 ч.  
Програмата е насочена към обновяване на междублоковите пространства – 

общинска собственост, с активното участие на гражданите, което създава 
възможност за озеленяване и изграждане на прилежащите към блоковете 
зелени площи, подмяна или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, 

създаване на зони за отдих. За участие с проект в програмата могат да 
участват всички етажни собствености в Столична община, регистрирани в 

районните администрации по чл. 46б от ЗУЕС, или сдружения на собственици, 
вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС, и юридически лица с нестопанска цел, 
регистрирани на територията на Столична община по Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища. Размерът на 

http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=1883&CTypeID=1
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http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=81&sp=73&t=227&z=0
http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=1885&CTypeID=1
http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=1885&CTypeID=1
http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=1885&CTypeID=1
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средствата за финансиране на проекти за 2018 година е 500 000 лева и е 

определен с годишния бюджет на програмата. 
На представителите на одобрените проекти Столичната община предоставя 

безвъзмездно дървесна и храстова растителност, цветя, тревна смеска, 
паркова мебел, материали за ремонт (пясък, плодна пръст, бетонови плочи, 
боя и др.) и инструменти и машини – лопати, мотики, ножици за храсти и жив 

плет, косачки и храсторези и др. 
Документите се подават деловодството на районните администрации. 

 

o НОВО: Грантове за събития на #FootballPeople  

Краен срок: 28 май 2018 г., 23:59 часа CET  
Целта е да се подкрепят събития в цяла Европа за справяне с 

дискриминацията и социалното изключване като част от седмиците на 
действие на футболните народи между 11 и 25 октомври 2017 г. 
Проектите следва да отговарят на една или повече от тези цели: 

- да се направи футбола по-приобщаващ, като се справи с изключването и 
дискриминацията; 

- да се увеличи представителството на малцинствата и жените във футбола; 
- да се проучи и обсъди футболът като инструмент за социална промяна, 
овластяване, образование или социално приобщаване; 

- образование за разрушаване на стереотипите. 
Могат да кандидатстват организирани фен групи, футболни клубове, 

организации за защита на правата на човека, образователни институции, 
законодателни органи, политици, мозъчни тръстове, изследователи, футболни 
власти, групи професионалисти. 

Грантовете са в размер до 5000 евро и могат да покрият до 80% от разходите 
по проекта. 

 

o НОВО: Конкурс за иновативни инструменти в подкрепа на кариерното 

консултиране и ориентиране в България  
Краен срок: 18 юни 2018 г.  

Еврогайдънс България обяви конкурс за представяне на иновативни 
инструменти в подкрепа на кариерното консултиране и ориентиране в 
България. 

Конкурсът има за цел да събере, отличи и популяризира успешни и 
иновативни инструменти (методики, ръководства, интерактивни игри, 

платформи и др.), използвани при различни форми за кариерно консултиране 
и ориентиране в образователни институции, кариерни центрове или центрове 
за информиране и професионално ориентиране. 

Конкурсът е насочен към специалисти, които се занимават с кариерно 
консултиране във всички сфери на образованието и обучението.  

 

o НОВО: Безплатни уебинари - май - юни 2018  

Краен срок: не е посочен  
Фондация „Четиридесет и две" ви кани да се включите в серия от безплатни 

уебинари през втората половина на месец май и началото на месец юни 2018 

http://farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/event-grants/
https://bit.ly/2ItAm5V
https://bit.ly/2ItAm5V
http://42training.org/for-youngsters/grafik-na-uebinari-prez-may-i-yuni-2018-g/


г. 

Задължителни изисквания към участниците: Възраст от 17 до 30 г. работещи 
камера и микрофон. Уебинарите могат да се реализират през компютър, 

телефон или таблет. 
Темите на уебинарите са: 
>> Социално предприемачество (28 май, 16 ч.; 29 май, 19 ч.; 5 юни, 16 ч.; 6 

юни, 19 ч.) 
>> Презентационни умения (28 май, 19 ч.; 30 май, 16 ч.) 

>> Intercultural communication and employability skills - на английски език (21 
май, 16 ч.; 29 май, 16 ч.) 
>> Умения за заетост (22 май, 16 ч.; 22 май, 19 ч.; 7 юни, 16 ч.; 7 юни, 19 ч.) 

 

o НОВО: Студенти по журналистика са поканени да кандидатстват за 
програма Media: Youth4Regions 2018  
Краен срок: 29 юни 2018 г.  

Ако изучавате журналистика, изпратете най-добрите си думи или 
изображения за проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално 

развитие или Кохезионния фонд. Ще имате възможност да се присъедините 
към 27 други студенти, по един от всяка държава-членка на ЕС, в Брюксел на 
7 - 11 октомври. 

На победителите се предлага: 
- Практически трудов опит като журналист, който отразява най-голямото 

събитие за регионално развитие в Европа; 
- Обучение по журналистика, комуникация и регионална политика; 
- Менторство от професионален журналист; 

- Възможност да се срещнат с други студенти по журналистика от цяла 
Европа; 

- Възможност за публикуване на в сайта "Регионална политика" на ЕС и в 
европейско списание. 

 

o НОВО: Фестивал „Младежкото екологично и социално 

предприемачество и ние", 8 и 9 юни 2018 г., София  
Краен срок: не е посочен  
На 8 и 9 юни 2018 г. в гр. София, ще се проведе първият по рода си фестивал 

„Младежкото икологично и социално предприемачество и ние". В него ще 
вземат участие най-добрите 6 (шест) отбора, спечелили ученически конкурс 

„Нашата идея за решаване на екологичен/социален проблем е ...". 
Фестивалът е замислен като сцена, на която ученически отбори от цялата 
страна ще представят свои проекти, свързани с екологичните и социални 

предизвикателства пред утрешния ден; на която всички ние ще имаме 
възможност да се запознаем с идеите на тези млади хора, да оценим и 

наградим техните усилия; на която ще се създаде предпоставка за общуване и 
сътрудничество между световете на образованието и бизнеса. 

Условия за участие във фестивала можете да прочете на 
http://festival.ecosystemeurope.org/ 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/04-11-2018-journalism-students-invited-to-apply-for-youth4regions-2018-media-programme
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/04-11-2018-journalism-students-invited-to-apply-for-youth4regions-2018-media-programme
https://bit.ly/2KyrTeq
https://bit.ly/2KyrTeq
http://festival.ecosystemeurope.org/


o НОВО: Петдневно лятно училище „Лятно европейско междучасие" с 

фокус ЕС и комуникационни умения, 5 – 9 юли 2018  
Краен срок: 27 май 2018 г., 23.59 ч.  

Екип от лектори и ментори ще води избраните мадежи по пътя на придобиване 
на комуникативни умения за онлайн среда и за работа в екип, които да ги 
превърнат в дигитални посланици на Европейския съюз. 

Търсят се петдесетима младежи с изразен интерес към Европейския съюз и 
социалните мрежи, които да участват във вдъхновяващо петдневно лятно 

училище в централна България от 5 до 9 юли. Екип от лектори и ментори ще 
ги води по пътя на придобиване на комуникативни умения за онлайн среда и 
за работа в екип, които да ги превърнат в дигитални посланици на 

Европейския съюз. 
Петдесетимата ще бъдат избрани чрез конкурс на тема #ДругитеЕвропейци, 

чийто официален старт е в края на най-европейската седмица от годината. 
Конкурсът е отворен за младежи на възраст от 16 години до 21 години, а 
условията са следните: 

1) Да напишат интересен текст (между 150 и 300 думи) на тема 
#ДругитеЕвропейци, който да се фокусира върху една от държавите членки 

на Съюза и нейни културни, социални, исторически или други особености; 
2) Да добавят към него тематично изображение: или свое, или на чужд автор 

от сайт със снимки за безплатно ползване (www.unsplash.com , 
www.pexels.com , www.pixabay.com); 
3) Да изпратят материала си в pdf формат през сайта 

http://www.mezhduchasie.eu/, като попълнят в регистрационната форма трите 
си имена и името на учебното им заведение, дата на раждане, телефон за 

контакт и кликнат бутоните за съгласие с Общите условия на конкурса и с 
Декларацията за поверителност. 

 

o НОВО: Фондация THOMSON REUTERS: Европейски форум за 

журналисти "Разнообразие и устойчивост" 2018, 25 август - 31 август, 
Алпбах, Австрия  
Краен срок: 31 май 2018 г.  

Фондация Thomson Reuters в партньорство с Европейския форум Алпбах и с 
подкрепата на Националната фондация за демокрация ще проведе семинар на 

тема "Разнообразието и устойчивостта в един бързо променящ се свят" за 
десет журналисти страни членки на ЕС и на Европейския форум Alpbach от 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) от 25 до 31 август. 

Този семинар ще ви помогне да проучите въздействието на бързите 
технологични и социални промени върху живота на общностите у дома. 

 

o НОВО: Уъркшоп по програмиране за момичета „Rails Girls Vratsa", 9-10 

юни 2018, Враца  
Краен срок: 2 юни 2018 г.  

Rails Girls Vratsa 3.0 е безплатен двудневен уъркшоп, насочен към дами с 
нулев или минимален опит в програмирането и технологиите, целящ да 
покаже, че програмирането е забавно, интересно, вълнуващо и много полезно 

умение, да даде първоначална ориентация в темата и да позволи да пробвате 
нещо извън зоната си на комфорт. 

http://www.mezhduchasie.eu/index.php/contest2018/
http://www.mezhduchasie.eu/index.php/contest2018/
http://www.trust.org/media-development/opportunities/?sfid=a05D000000k9xi1IAA&sfProgId=a15D0000019lJLiIAM&areaOfFocus=Economic%20and%20Social%20Development
http://www.trust.org/media-development/opportunities/?sfid=a05D000000k9xi1IAA&sfProgId=a15D0000019lJLiIAM&areaOfFocus=Economic%20and%20Social%20Development
http://www.trust.org/media-development/opportunities/?sfid=a05D000000k9xi1IAA&sfProgId=a15D0000019lJLiIAM&areaOfFocus=Economic%20and%20Social%20Development
http://railsgirls.com/vratsa.html#promo
http://railsgirls.com/vratsa.html#promo


 

o НОВО: Второ безплатно тех обучение за преподаватели coding4all, 6 и 

17 юни 2018, София  
Краен срок: не е посочен  

Новото в coding4all е четвъртото направление STEAM, което е разработено с 
подкрепата на Фондация "Америка за България". Това е обучение чрез 

методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Децата 
взимат участие в експерименти, биват насърчавани да споделят идеите си и 
да допринасят за развитие на групови проекти. 

Обучението е подходящо както за преподаватели без особени технически 
умения, така и за "по-напреднали". Необходимо е всеки да носи лаптоп, за да 

участва пълноценно в работилниците. 
Всеки преподавател може да избере да посети всички или само част от 
работилниците. 

Учебният материал е подходящ за занимания на ученици от 1 до 12 клас. 
НЕОБХОДИМА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ. 

 

o НОВО: Покана за кандидатстване EEEmerging 2019  

Краен срок: 4 юни 2019 г.  
Проектът EEEmerging цели да открие, избере и обучи най-добрите 

нововъзникващи европейски ансамбли - млади талантливи художници в ранна 
музика (от средновековието до романтизма), като им помогне да развият 
аудиторията си, да се популяризират и да създават мрежи. 

EEEmerging предоставя 3-годишна селективна подкрепа чрез: 
- време и място за репетиции по време на резиденции в Европа, включително 

настаняване; 
- специфични обучителни сесии; 
- професионална практика, включително концерти и дейности за развитие на 

аудиторията; 
- подкрепа за структуриране на ансамбъла; 

- промоция (записи, видеоклипове, снимки, уебсайт, дигитал...). 
Програмата е насочена към ансамбли, които са създадени преди не повече от 
5 години и се състояг от 2 до 9 музиканти, със средна възраст 32 или по-

малко (максималната възраст на един музикант е 36 години). Специално 
внимание ще бъде отделено на ансамбли, чийто проект включва част от 

културното посредничество за аудитории (и по-специално за аудитории, които 
са пренебрегвани или изключени от класическата музика, например мигранти, 
млади хора, възрастни хора, хора с увреждания...). 

Избраните ансамбли ще бъдат изслушани от 3 до 6 септември 2018 г. в 3 
европейски града (в зависимост от резултатите от предварителната селекция). 

o НОВО: Покана за участие в младежки обмен DIVA-Vol.2, по програма 
"Еразъм+", 15 - 26 юни 2018, Солун , Гърция  
Краен срок: 31 май 2018 г.  

От 15 до 26 юни 2018 г, в Солун (Гърция), проект "Diversity in visual arts - 
Vol.2" събира 55 младежи от 10 държави (Гърция, България, Хърватска, 

Македония, Румъния, Испания, Турция, Италия и Кипър, Естония ) на 
младежки обмен по програма "Еразъм+". В тази връзка фондация "Крокус" - 
партньор по проекта - отправя покана за набиране на 5-ма участници от 

България (в т.ч. 4-ма на възраст между 18 и 25 год. и 1 участник над 18 г. без 

https://www.coderdojo.bg/single-post/2018/05/21/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-coding4all-%D1%81-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://www.coderdojo.bg/single-post/2018/05/21/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-coding4all-%D1%81-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://eeemerging.eu/newsroom/2019-eeemerging-programme-applications/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5-0-I3aYK88EZ9bXOhcKX0jzkvELdW62c1ki-56GvEvMfmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5-0-I3aYK88EZ9bXOhcKX0jzkvELdW62c1ki-56GvEvMfmg/viewform


горна възрастова граница). 

По време на обмена участниците ще повишат осведомеността си за ЛГБТ+ 
общността и нейните права, ще могат да се включат в специализирани 

семинари и работни ателиета, посветени на различните форми на изкуството 
като: фотография, видео, театър, уеб радио, изобразително изкуство. 
В края на обмена участниците ще получат Youthpass сертификат за 

признаване на придобити компетенции, знания и опит.  
Работният език на обмена е разговорен английски.  

 

o НОВО: Фотоконкурс „Една река – десетки райски кътчета"  

Краен срок: 15 юни 2018 г.  
Фотоконкурсът, обявен от МРРБ, е посветен на Международния ден на река 

Дунав, който се отбелязва на 29 юни, и цели да открие и популяризира най-
красивите кътчета по река Дунав. 
Изпратете свои снимки, които представят река Дунав, направени през 

последната година и половина, с размер между 2 MB и 6 MB. 
За трите най-добри снимки ще има атрактивни призове, предвидени са и 

много поощрителни награди. 

 

o НОВО: Стажове в Европейската комисия  
Краен срок: 31 август 2018 г., 12:00 ч. брюкселско време  

Стажантите получават месечна безвъзмездна помощ в размер на 1 176,83 EUR 
и възстановяване на пътни разходи. Предоставя се и застраховка "Злополука 
и здраве". 

Срокът на кандидатстване започва на 16 юли 2018 г., 12:00 часа на обяд, 
CET. 

Периодът на стаж е от март 2019 г. до юли 2019 г. 

 

o НОВО: Девети национален конкурс „Моето синьо лято"- 2018  
Краен срок: 15 септември 2018 г.  

Фондация "АСТИКА" обяви девети национален конкурс за стихове "Моето 
синьо лято" 2018. 
В конкурса могат да участват младежи и възрастни от цялaта страната, като 

участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории: - младежи от 14 
до 29 години. - възрастни 30+ години.  

Всеки може да участва в конкурса най-много с до две НЕПУБЛИКУВАНИ 
авторски произведения, всяко с дължина не повече от една страница. 
Стиховете трябва да са с тематика за морето и ваканционните мигове. Най-

добрите стихове ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете 
категории с предметна награда и почетна грамота.  

За допълнителна информация: Л.Вълков – GSM: 0878 75 70 72 

 

http://www.mrrb.government.bg/bg/nad-50-snimki-sa-izprateni-za-konkursa-edna-reka-desetki-rajski-kutcheta/
http://www.eurodesk.bg/news/c4/i1006/stazhove-v-evropeyskata-komisia/
https://goo.gl/forms/ztim6OMoGFo7ie9y1


o НОВО: Национален конкурс за детска книга „Петя Караколева" за 

български автори с новоиздадени книги през 2017 година  
Краен срок: 30 септември 2018 г.  

Съюзът на българските писатели и Община Кърджали обявиха традиционния 
Конкурс за детска литература "Петя Караколева". 
Право на участие имат всички български автори с новоиздадени книги през 

2017 година. 

 

o НОВО: Националeн рецитал-конкурс по творби на Яворов  
Краен срок: не е посочен  

Националният рецитал-конкурс по творби на Яворов се провежда ежегодно в 
рамките на Поетичните празници "Яворови дни" в гр. Поморие. 

В него могат да участват любители, изпълнители на художествено слово от 
всички възрасти. 
Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов (поезия, проза, 

драматургия). 
Времетраене на изпълненията: 

- Индивидуални - до 5 мин. 
- Групови – до 10 мин. 
Наградният фонд на конкурса е осигурен от Община Поморие, Фондация "25 

века Поморие" и Фондация "Яворов" – Чирпан. 
Подборният етап на конкурса ще се проведе на 13 юли (петък) от 10.00 часа в 

Читалище "Просвета 1888". 
Заключителният етап на конкурса ще се проведе на 14 юли (събота) от 20.00 
часа. 

 

o НОВО: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ "От заник слънце озарени 
// алеят морски ширини"  
Краен срок: 30 юни 2018 г. (валидно е пощенското клеймо на плика)  

Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра изпращайте на адрес:  
8200 – Поморие  

ул. "Княз Борис І" № 51  
(конкурс за поезия)  
Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко 

пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.  
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 14 юли 2018 г.  

Националният конкурс за поезия се организира в рамките на ЯВОРОВИ ДНИ – 
2018, 10 - 14 юли, от Община Поморие.  

 

o НОВО: Национален ученически конкурс „Вазовата България" 2018  

Краен срок: 10 юни 2018 г.  
Община Сопот и Къща-музей „Иван Вазов" обявиха 4-ото издание на 
Националния ученически конкурс „Вазовата България".  

В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас от училища на 
територията на България и от български училище в чужбина, разделени в 2 

възрастови групи: V до VIII клас и IX до XII клас.  

https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=27747&sid=7
https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=27747&sid=7
https://bit.ly/2s20x8D
https://bit.ly/2KEjVjN
https://bit.ly/2KEjVjN
http://www.vazovatabulgaria.com/p/blog-page_25.html


Конкурсът се провежда в 7 категории: лично творчество (есе, стихотворение, 

разказ и т.н); рисунка; презентация, фотография; драматизация (изпратена 
на видео файл); рецитация (изпратена на видео файл); музикално 

изпълнение (изпратено на видео файл). 

 

Представени в по-ранни броеве възможности за финансиране и 
обучение в хронологичен ред 

o Програма "Микропроекти за климата" на НДЕФ  
Краен срок: текущ  
Програмата ще финансира малки проекти на стойност до 50 000 лева, 
допринасящи за смекчаване и адаптация към климатичните промени. В 

рамките на Програмата се изпълняват следните видове проекти:  
- Малки инфраструктурни проекти (доставка на апаратура, изграждане на 

малка инфраструктура, водещи до директно или индиректно намаляване на 
емисиите на парникови газове) или адаптация към климатичните промени;  
- Дейности, свързани със смекчаването и адаптацията към климатичните 

промени (разработване на стратегии /програми /доклади /анализи, 
образователни проекти, събития, публикации, научни изследвания и 

проучвания и др.). 
Проектите се номинират от членовете на УС на НДЕФ. 

Допустими бенефициери по проектите могат да бъдат юридически лица, с 
изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по 
смисъла на Закона за кооперациите. 

Кандидатстването по Програмата се осъществява чрез подаване на формуляр 
за кандидатстване по пощата или на ръка в офиса на НДЕФ. 

Проектите се номинират от членовете на УС на НДЕФ. 

 

o Обучение "Младежко предприемачество в селските райони", 5 – 11 
юли 2018, Смолян  

Краен срок: не е посочен  
Проектът ще се съсредоточи върху устойчивото развитие и възможността за 
устойчиво използване на околната среда като ресурс за младежките 

предприятия в селските райони. То насърчава идеите на млади хора да 
създават екологични предприятия в местните общности - екотуризъм, 

биологично земеделие, проекти за развитие на общности и екосистеми. 

 

o Конкурс за малки проекти за каузата "Габрово - град на творчеството, 
младежта и туризма"  
Краен срок: 20 май 2018 г.  

Ще бъдат подкрепени проекти на НПО, читалища, компании и свободни 
професии, за да се реализира каузата „Габрово - град на творчеството, 

младежта и туризма".  
Размерът на отпусканите средства за един проект ще бъде от 1000 до 10 000 

лева.  
Идеите трябва да отговарят на някой от 8 приоритета на общността: 

http://bit.ly/2F1ed95
https://www.facebook.com/LFCFoundation/posts/1947502515562670
https://www.facebook.com/LFCFoundation/posts/1947502515562670
http://odfgabrovo.org/news.htm
http://odfgabrovo.org/news.htm


насърчаване на бизнеса и предприемачеството; развитие на културата; 

развитие на неформалното образование; масов спорт и свободно време; 
екология и зелено Габрово; развитие на туризма; брандиране и 

комуникационна стратегия на Габрово и обединяване на общността.  
По схемата за ре-грантинг държавни, общински и ведомствени организации 
могат да участват единствено като партньори. 

(За повече информация вижте на страницата прес съобщение № 41.) 

 

o Bulgaria Innovation Hackathon за студенти, 1 и 2 юни 2018, София  
Краен срок: 20 май 2018 г.  

За участие се допускат с екипи, с не повече от 5 души в един). Студентите ще 
имат възможност да разработват и презентират сами свои решения в три 

категории: 
- Мисия: "Изобретения на бъдещето" 
- Мисия: "Дигитални иновации" 

- Мисия: "Социални решения" 
Голямата награда за отбора победител през 2018 г. е 10 000 лв. и посещение 

в Брюксел. Още две идеи ще бъдат отличени със специални предметни и 
парични награди от партньори на Академия за иновации: ИДЕИТЕ. 
Организатори: Агенция за иновации Innovation Starter и неправителствена 

организация "Обединени идеи за България" в партньорство с водещи 
университети в България и институционалнаа подкрепа на Европейската 

комисия. 

 

o Стаж за ЛАГУНАТА  
Краен срок: 21 май 2018 г.  

Българска Фондация Биоразнообразие търси двама души за работа в 
„симБиотично" през лятото в Бургас. Ако имате интерес към опазването на 
природата и работата с хора, искате да натрупате опит в работата в 

неправителствена организация и да опознаете крайбрежните лагуни, то тази 
позиция е за вас!  

Предлагаме ви работа в малък природен музей, посветен на Атанасовско 
езеро, който се намира в района на Бургаски солници и носи името 
„симБиотично".  

Работата е свързана с посрещане на посетители и предлагане на тематичните 
сувенири.  

От вас очакваме да сте мотивирани, инициативни и отговорни и е предимство, 
ако сте работили с хора, владеете чужд език и карате велосипед.  
„симБиотично" ще работи през юни, юли и август, затова ако имате интерес за 

работа в този период - изпратете ни мотивационно писмо и автобиография.  
За повече информация:  

Диана Павлова, БФБ, тел. 0896798901, diana.pavlova@biodiversity.bg 

 

o Конкурс за стихотворение  
Краен срок: 24 май 2018 г.  

Културен клуб Трявна – София обяви литературен конкурс за стихотворение. 

http://innovationstarterbox.bg/events/akademiya-za-inovatsii-ideite-2018-innovation-hackathon/
http://saltoflife.biodiversity.bg/bg/Rabota_za_lagunata-c175
https://www.facebook.com/TriavnaInfo/posts/1673691859388981


Участници в конкурса могат да бъдат всички ученици, които са родени или 

живеят в община Трявна с всички прилежащи й селища. 
Наградите ще бъдат общо шест, разпределени в две категории – за ученици в 

прогимназиална (5. – 7. клас) и за ученици в гимназиална степен (8. – 12. 
клас). 

 

o 20. издание на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще 

на човечеството"  
Краен срок: 24 май 2018 г.  
Конкурсът е национален и в него могат да участват ученици от 8 до 18 години 

в следните направления. 
1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 18 години) 

2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 18 години)  
3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 
10 до 18 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани 

творби и други  
4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 18 години)  

5. Рисунки на тема „Човекът и Космосът" 
Конкурсът е само задочен в направленията: графични произведения, 
създадени с помощта на компютър; модели и макети на космически обекти; 

рисунки; литературни творби. В раздела за научни и технически идеи се 
прави селекция от журито и до защита в заключителния етап се допускат до 5 

участника във всяка група.  
Конкурсът се организира от Фондация „ЕВРИКА".  

 

o Конкурс за презентация на тема "Нашата Европа, нашето бъдеще"  

Краен срок: 24 май 2018 г.  
Областен информационен център - Кюстендил обяви Конкурс за презентация 
на тема "Нашата Европа, нашето бъдеще" за ученици, предназначен за 

ученици от 8 до 12 клас от област Кюстендил. Целта на конкурса е да 
провокира интереса, творческата изява на младежите и изразяване на 

личната им позиция по отношение на бъдещето на Европейския съюз, в т.ч и 
на България, като пълноправен член на Съюза от 2007 година. Конкурсът 
цели да насочи мисленето на младите хора в посока на това кои са силните 

страни на ЕС и възможностите, които произтичат от това обединение за 
членуващите в него страни, какви са заплахите, пред които е изправен ЕС 

днес. Какво трябва да се промени или подобри, така че да се постигне 
устойчиво и балансирано развитие на Съюза в бъдеще. 

 

o Конкурс за авторски детски приказки на издателство „Дъбови листа"  

Краен срок: 24 май 2018 г.  
За втора поредна година издателство "Дъбови листа" търси талантливи деца, 
които да напишат приказки, за да издаде най-добрите от тях в книга, 

илюстрирана отново от деца. Основната идея на конкурса е да насърчи 
родители, деца и учители да взаимодействат, защото организаторите са 

убедени, че именно приказките са в основата на стремежа към грамотност и 

http://www.evrika.org/?p=1067
http://www.evrika.org/?p=1067
https://bit.ly/2uH4g00
http://dabovilista.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/


развиване на въображението. 

В конкурса могат да участват всички деца и младежи на възраст до 18 г. Няма 
жанрови ограничения. 

 

o Програма „Еразъм+", Ключово действие 3 — Подкрепа за 

реформиране на политиката "Обединена европейска младеж"  
Краен срок: 25 май 2018 г., 14:00 ч. брюкселско време  

Проектите в рамките на „Обединена европейска младеж" имат за цел 
създаване на мрежи за насърчаване на регионалните партньорства и да бъдат 
осъществявани в тясно сътрудничество с млади хора от цяла Европа (държави 

по програмата „Еразъм+"). Мрежите следва да организират обмени, да 
насърчават обучението (например за младежки лидери) и да предоставят 

възможност на младите хора сами да създават съвместни проекти. 
„Обединена европейска младеж" ще подкрепи инициативи от поне пет 
младежки организации от пет различни допустими държави по програмата 

„Еразъм+" с цел споделяне на техните идеи за ЕС, ще насърчи по-широкото 
гражданско участие и ще спомогне за утвърждаването на чувството за 

европейско гражданство.  
Инициативата има за цел да обедини европейската младеж от цяла Европа: 
Източна, Западна, Северна и Южна. 

Тематичните приоритети са активно гражданство, изграждане на мрежи, 
европейски цели и европейско гражданство, демократично участие, 

демократична устойчивост и социално приобщаване, свързани с младежта. 
Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по 
настоящата покана, е 5 000 000 ЕUR. Финансовият принос на ЕС е минимум 

100 000 ЕUR и не може да надвишава 500 000 ЕUR. Той не може да надхвърля 
максималния размер на съфинансиране от 80 % от общите допустими разходи 

по проекта. 

 

o „Колело за смет, за дете велосипед" 2018  
Краен срок: за предаване на стари велосипеди - 25 май 2018 г.  

"Колело за смет, за дете велосипед" за четвърта поредна година ще направи 
детството на десетки деца по-щастливо, като им осигури техен велосипед.  
Тази година ремонтираните велосипеди ке отизат при децата, настанени в 

системата за приемна грижа.  
Отново се обръщаме към добрите хора в България, които могат и искат да 

дарят своите стари и непотребни велосипеди или велочасти. Децата са на 
възраст от 3–4 до 18–19 години, така че се приемат велосипеди с всякакви 
размери. Ще ги приведем в техническа изправност, а ако пък са в тежко 

състояние, ще намерим начин да използваме части от тях за други 
велосипеди. 

Инициативата има за цел да срещне деца в неравностойно положение с 
техния първи велосипед, а най-хубавото е, че вие също можете да се 

включите като дарите старо или ново колело от 15 април до 25 май, или се 
включите с доброволчески труд. Както всяка година, екипът на 1bike ще 
организира и доброволчески уикенди. Този път те ще са на 5/6 май, 26/27 май 

и 9/10 юни. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.133.01.0025.01.BUL&toc=OJ:C:2018:133:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.133.01.0025.01.BUL&toc=OJ:C:2018:133:TOC
http://1bike.bg/kolelozadete/


 

o Летни лагери TEENS REACT: Младежкият отговор срещу насилието  

Краен срок: 28 май 2018, 23:59 ч.  
Сдружение „Про европейска мрежа" кани ученици от цялата страна на възраст 

между 14 и 18 години на тематични лагери, посветени на противодействие на 
агресията и насилието, основано на пола. Измежду интерактивните 

упражнения, театралните и видео работилниците ще остане време за приятно 
прекарване в басейните и СПА центъра на „Пирин голф". 
Програмата на лагерите по правило включва три работни сесии до 15:00 часа 

и свободно време и релаксиращи задачи следобеда. Работните сесии включват 
интерактивни тематични упражнения като работа по групи, ролеви игри и 

симулации, дискусии, театрални и видео работилници. След вечеря са 
предвидени неангажиращи групови занимания като прожекция на филм, игри 
за опознаване и др. 

Трите идентични лагера със следните дати и възрастова насоченост: 
- 02.07-06.07.2018 година – за ученици на 14 и 15 години 

- 16.07-20.07.2018 година – за ученици между 16 и 18 години 
- 30.07-02.08.2018 година – за ученици между 16 и 18 години 
Разходите, свързани с настаняване, хранене, обучители и обучителни 

материали се покриват от организаторите. Учениците съфинансират участието 
си в лагерите със символична такса от 50 лева, която може да бъде намалена 

или опростена за ученици от институции или семейства в затруднение. Тези 
случаи се комуникират с организаторите и се решават за всеки конкретен 
случай. 

За лагерите могат да кандидатстват училищни групи (между 9 и 14 ученици и 
един преподавател от едно и също училище), които подават групова заявка за 

участие. Училищните групи се ползват с олекотена процедура по 
кандидатстване и с приоритет при избора на участници. 

 

o Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на 

хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез 
осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им 
места  

Краен срок: 28 май 2018 г.  
Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по 

действащото законодателство. 

 

o Предстоящи уебинари за хармонизирано планиране на енергията и 
мобилността  

Краен срок: не е посочен  
Научете повече за хармонизираното планиране на енергията и мобилността, 
електрическите велосипеди, интелигентната мобилност и преминаване към 

Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) към Планове за действие за 
устойчива енергия и климат (ПДУЕК). 

Уебинарите са безплатни и ще се водят на английски език. Провеждат се в 
рамките на проект "SIMPLA - Устойчиво интегрирано планиране на местни 
енергийни политики", финансиран по програма Хоризонт 2020. 

http://proeuropean.net/?p=3522
http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6
http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6
http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6
http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6
http://www.simpla-project.eu/en/news/simpla-webinars-are-on/
http://www.simpla-project.eu/en/news/simpla-webinars-are-on/


Разгледайте графика на провеждането им (6 семинара в периода от 11 април 

до 7 юни 2018 г.), регистрирайте се и се присъединете: 
29 май - Developing an action plan for sustainable mobility at a functional urban 

area level. Last-mile logistics with electric vehicles in the city of Vicenza (Italy) in 
the frame of the SOLEZ project,  
7 юни - Smart mobility solutions in Antwerp, Madrid and Berlin.  

 

o Покана за подаване на проектни предложения по конкурс SU-ICT-03-
2018, относно създаването на мрежа от центрове за компетентност в 
областта на киберсигурността  

Краен срок: 29 май 2018 г., 17:00 ч.  
Очаква се да бъдат финансирани максимум 3 проекта по 16 млн. евро всеки от 

тях. В проектния консорциум следва да участват минимум 20 независими 
организации от минимум 9 държави членки или асоциирани страни към 
Рамковата програма. Една организация може да бъде координатор само на 1 

от проектните консорциуми. 

 

o Стани ментор на дебютиращ артист  
Краен срок: 30 май 2018 г.  

Национален фонд "Култура" търси ментори за млади артисти, развиващи 
своите първи артистични проекти като част от програма "Дебюти". 

Менторската програма е доброволна програма, която цели да създаде 
пофесионална връзка между ментор и дебютант и да осигури подкрепа в 
разработването на творческа концепцция и проект. 

Търсят се ментори в следните направления: 
- Артистични ментори; 

- Предприемачески ментори.  

 

o ClimateLaunchpad: The Green Business Ideas Competition  
Краен срок: 30 май 2018 г.  

За да участвате в конкурса, представете идея или иновация, които могат да 
окажат въздействие върху околната среда. Ще ви помогнем бързо да 
превърнете тази идея в бизнес и да прескочите всички възможни клопки по 

пътя. Ще научите как да финансирате и стартирате идеята си. 
След като бъдете избрани да се присъедините към ClimateLaunchpad, Boot 

Camp и коучинг сесиите ще ви помогнат да развиете за идеята си солиден 
план. Ще го направите по време на Националния финал. Първите трима 
победители на всеки национален конкурс ще се състезават в Големия финал. 

Boot Camp България: 21 - 22 юни 2018 

 

 

http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=142
http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=142
http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=142
http://ncf.bg/novini/stani-mentor-na-debutirasht-artist/55
https://climatelaunchpad.org/competition2018/


o Фотоконкурс на Nature Conservancy 2018  

Краен срок: 31 май 2018 г., 11:59 ч. Източно лятно часово време  
Всеки вижда природата с различен обектив. Покажете ни вашия поглед. 

Конкурсът е отворен за всички професионални фотографи и фотографи 
любители, които са достигнали пълнолетие в тяхната юрисдикция на 
пребиваване към момента на участие. 

Изображенията ще бъдат оценени по оригиналност, техническо съвършенство, 
композиция, цялостно въздействие и художествени заслуги.  

 

o Младежки обмен „Recepie 4 Union", 19 – 28 юни 2018 г., Летур, 

Испания  
Краен срок: 31 май 2018 г.  

Търсят се 4 души на възраст 18 – 30 години и 1 пълнолетен ръководител на 
групата, за участие в младежки обмен, в рамките на Erasmus+, с цел 
разбиране на културата на другите, което е определено е по-лесно чрез 

добрата храна. "Нашата цел е да създадем книга за разнообразие. Искаме да 
подчертаем колко сме близки един с друг", пишат организаторите. 

 

o Дистанционен курс "Еразъм + и финансиране на младежки дейности", 

7 май - 11 юни 2018  
Краен срок: текущо до 31 май 2018 г.  

Курсът е безплатен и е насочен към младежки работници и активисти, 
обучители, с фокус върху трите ключови дейности на Еразъм +Младеж, 
международни младежки обмени, ЕДС, мобилност на младежки работници, 

финансиране на младежки проекти.  
Провежда се на английски език. 

Курсът седмично заема 3-4 часа. 
Курсът започва на 7 май 2018 г., но ще можете да се включите до 31 май, за 
да получите пълна представа за курса. 

 

o Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS - EX LITTERA"  
Краен срок: 31 май 2018 г.  
Регионална библиотека „Любен Каравелов" – Русе организира Международен 

конкурс за екслибрис за 14-и път. Целта на организаторите на конкурса е да 
се отбелязват различни събития чрез уникалността на екслибриса като знак за 

принадлежност, за връзка между книгата, колективната памет и 
нематериалното културно наследство, знак за отношение между писател, 
книга, читател, време и пространство. Изданията на конкурса показват колко 

богата и разнообразна може да бъде човешката фантазия и идентичност, дори 
в рамките на една тема.  

През 2018 г. темата на конкурса е "EX LIBRIS - EX LITTERA". Темата дава 
възможност на артистите да интерпретират предаването и запазването на 
посланията във времето и пространството, използвайки азбучни или знакови 

системи на всички култури и народи (знаци, символи и букви). Всички 
познати начини в света за такова общуване могат да бъдат пресъздадени. 

Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без възрастови 

https://www.nature.org/photos-and-video/photography/photo-contest/submit-your-photo/index.htm
http://youthub.bg/2018/05/mladezhki-obmen-recepie-4-union-v-letur-ispaniya-19-28-yuni-2018-g/
http://youthub.bg/2018/05/mladezhki-obmen-recepie-4-union-v-letur-ispaniya-19-28-yuni-2018-g/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/moocyouth-erasmus-funding-opportunities.7284/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/moocyouth-erasmus-funding-opportunities.7284/
https://bit.ly/2G4YmKy


ограничения. Допускат се всички графични техники, които позволяват 

тиражиране, обозначени според Международния идентификационен стандарт 
за ЕКСЛИБРИС. 

Авторите могат да участват с максимум 3 (три) графики, по 4 (четири) 
отпечатъка от всяка. 

 

o Национален конкурс за 3D мапинг  

Краен срок: 31 май 2018 г.  
Регионална библиотека „Любен Каравелов" организира конкурс между творци 
и творчески колективи, създатели на т.нар. „нова, маркетингова култура" по 

технологията 3D-mapping в рамките на проект „Писменото културно 
наследство на България" по програма „Знание и растеж", осъществявана от 

Фондация „Русе-град на свободния дух" и с подкрепата на Фондация Еконт. 
Задачата на конкурса е да се направи историческо и познавателно светлинно 
шоу, което ще се осъществи чрез прожектиране на пет 3D mapping продукции 

върху сгради, емблематични архитектурни символи на Русе. Участниците в 
конкурса трябва да представят дизайн и развитие на 3D mapping спектакъл; 

сториборд (кадри и кратък текст) на 3D mapping спектакъл; дизайн на 
интерактивни изложби.  
Конкурсът е отворен за автори и авторски колективи от България с интерес в 

областта на визуалните изкуства. Кандидатите могат да участват с 
неограничен брой творби във всички категории.  

 

o Европейска награда на групата "Помпиду" за превенция на 

наркотиците  
Краен срок: 31 май 2018 г.  

Наградата на всеки две години отличава активни проекти за превенция на 
наркотиците, които функционират в държавите-членки на групата "Помпиду". 
Нейна цел е да признае значението на активното участие на младите хора в 

създаването на по-добра и по-здравословна среда. 
Могат да кандидатстват проекти, ръководени от млади хора от всички 47 

държави-членки на Съвета на Европа, както и от други държави-членки на 
групата "Помпиду" и членове на средиземноморската мрежа на групата за 
сътрудничество в областта на наркотиците и наркоманиите (MedNET). 

Проектите трябва да са свързани с превенция на наркотиците и да включват 
пълноценно младите хора (на възраст под 25 години). Те трябва да бъдат 

изпълнявани или наскоро завършени. Търсят се иновативни проекти. 
За своята иновативна работа ще бъдат наградени до три проекта, като всеки 
от тях ще получи плакет и парична сума от 5 000 евро. 

Групата на Съвета на Европа за сътрудничество в борбата срещу 
злоупотребата и незаконния трафик на наркотици (Група "Помпиду") е 

създадена през 1971 г. по предложение на френския президент Жорж 
Помпиду. 

 

o EACEA/06/2018: Подкрепа за мрежи от кина  

Краен срок: 31 май 2018 г.  

https://bit.ly/2qSwPT6
http://www.eurodesk.bg/news/c6/i968/evropeyskata-nagrada-za-prevencia-2018-startira/
http://www.eurodesk.bg/news/c6/i968/evropeyskata-nagrada-za-prevencia-2018-startira/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2019_en


Подпрограма „МЕДИА" предоставя подкрепа за създаване и експлоатация на 

мрежа от кина. 
Схемата е отворена за мрежи от кина. Мрежата от кина е група от европейски 

независими кина, които развиват, с помощта на законно учредено 
координационно звено, съвместни дейности в областта на прожектирането и 
популяризирането на европейски филми. По-конкретно това координационно 

звено обезпечава функционирането на система за комуникация и информация 
между киносалоните.  

За да бъде допустима, мрежата от кина трябва да представлява поне 100 
кина, намиращи се в поне 20 държави, участващи в подпрограмата „МЕДИА". 

 

o Награда за отлични постижения в разследващата журналистика 2018  

Краен срок: 31 май 2018 г.  
CEI и South East Europe Media Organisation (SEEMO), в партньорство с 
медийната програма "Югоизточна Европа" на фондация "Конрад Аденауер" 

(KAS), отправят покана за кандидатстване за CEI SEEMO Award for Outstanding 
Merits in Investigative Journalism 2018. 

Поканата е разделена на две категории: "Професионални журналисти" (4 000 
евро) и "Млади професионални журналисти" (1 000 евро). 
Поканата е насочена към граждани на 18-те държави-членки на ЦИЕ: 

Албания, Австрия, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка 
република, Унгария, Италия, Македония, Молдова, Черна гора, Полша, 

Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна. 

 

o Грантове за библиотеки за насърчаване на грамотността  
Краен срок: 31 май 2018 г.  

Better World Books търси библиотеки и организации с нестопанска цел с идеи 
за промяна, които спомагат за реализиране на успешен проект за грамотност. 
Предлагат се общо 100 000 долара финансиране, като максималният размер 

на безвъзмездните средства за проект е 15 000 щ.д. 
Могат да кандидатстват библиотеки, разположени в САЩ, Канада, 

Великобритания и Европа.  
Могат да кандидатстват организации с нестопанска цел от цял свят. 

 

o Покана Travel Support Bulgaria - Бизнес развитие, иновации и малки и 

средни предприятия  
Краен срок: текущо до 31 май 2018 г.  
По линия на ЕИП и Норвежките грантове за периода 2014-2021 г. се изготвя 

нова серия от покани. Докато чакате основната покана, можете да 
кандидатствате за помощ за пътуване, за да се срещнете с потенциални 

партньори и да развиете по-нататък вашите идеи за проекти в България и 
Румъния. 
Целта на Travel Support е да улесни създаването на двустранни партньорства 

между организации от Норвегия и България с намерение да участват в 
предстоящата (ите) покана (и) по Програма "Бизнес развитие, иновации и 

малки и средни предприятия" България. 

http://www.cei.int/content/cei-seemo-award-outstanding-merits-investigative-journalism-call-2018-launched-deadline-31-m
https://cares.betterworldbooks.co.uk/grants/literacy-grants-for-libraries/#main
http://www.innovasjonnorge.no/BgBusinessTS
http://www.innovasjonnorge.no/BgBusinessTS


Програмата "Развитие на бизнеса, иновации и МСП България" има за цел да 

повиши създаването на стойност и устойчив растеж в българския бизнес 
сектор. Освен това, програмата ще се стреми да стимулира и развива 

дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България въз основа 
на развитието на бизнеса и иновациите. "Развитие на бизнеса, иновации и 
МСП България" насърчава двустранните партньорства по проекти в двете 

фокус-области на програмата: 1. Иновация в зелената индустрия 
2. Технологии за благосъстояние и асистиран живот (здраве) 

Целта на Travel Support е да улесни установяването на двустранни 
партньорства между Норвегия и България с намерението да участват в 
предстоящите покани по Програмата. Отпуснатият бюджет за тази покана е 50 

000 евро. Следните субекти отговарят на условията за финансово 
подпомагане по настоящата Покана за пътническа помощ: 

- от България: малки и средни предприятия (МСП), както са определени в 
Препоръка 2003/361 / ЕО на Комисията, и големи компании с по-малко от 
25% държавна собственост, функциониращи в съответствие с българско 

законодателство; 
- от Норвегия: частни или публични юридически лица, учредени в Норвегия 

(МСП, НПО, научноизследователски институти и др.). 
Заявленията за помощ за пътуване се подават до Innovation Norway текущо, 

но не по-късно от 31 май 2018 г. и ще се обработват по хода на получаването. 

 

o BG05M9OP001-2.018 "Социално-икономическа интеграция на уязвими 
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа да образование – 
Компонент 1"  

Краен срок: 31 май 2018 г.  
Процедурата цели да допринесе за повишаване качеството на живот, 

социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната 
интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, чрез 

реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.  
Предвижда се да бъдат изпълнявани дейности, включващи подкрепа за 
подобряване достъпа до заетост, образование, социални и здравни услуги, 

както и мерки за развитието на местните общности и преодоляването на 
негативни стереотипи. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР и ОП 
НОИР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият 
бюджет е 70 000 000 лева, от които 50 000 000 лв. по ОП РЧР и 20 000 000 лв. 

по ОП НОИР. 
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки 

Конкретен бенефициент е до 890 000 лв. 
В процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
могат да участват единствено общини (райони на общини) с актуализирани 

общински планове за интеграция на ромите за периода 2015-2020 г., в 
съответствие с Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите 2012-2020 г., които изрично са посочени като 
конкретни бенефициенти на помощта в Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2014-2020" и в критериите за избор на операции по двете 

програми, одобрени от Комитетите за наблюдение, и които успешно са 
преминали предварителния подбор на концепции към ЦКЗ.  

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b8f6fccd-6873-42e8-bf93-5d84351bcb93
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b8f6fccd-6873-42e8-bf93-5d84351bcb93
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b8f6fccd-6873-42e8-bf93-5d84351bcb93


финансова помощ като конкретни бенефициенти са допустими следните 

общини и райони на общини: Борово, Кубрат, Антоново, Сатовча, Червен 
бряг, Никола Козлево, Твърдица, Якимово, Септември, Брацигово, Луковит, 

Тунджа, Павликени, Ракитово, Дряново, Завет, Тервел, Средец, Правец, 
Ихтиман, Видин, Самуил, Вълчи дол, Сливен, Белица, Гулянци, Лесичово, 
Бойчиновци, Хаджидимово, Криводол, Полски Тръмбеш, Асеновград, 

Етрополе, Исперих, Две могили, Ботевград, Елин Пелин, Стражица, Смядово, 
Лясковец, Радомир, СО район Красна поляна, Долна митрополия, Борован, 

Каспичан, Долна баня, Шабла, Бяла (Русе), Ново село, Кюстендил, Ветово и 
Симитли.  

 

o Набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания по 

Програма „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия"  
Краен срок: 31 май 2018 г.  
Иновация Норвегия публикува обява за набиране на проектни предложения за 

подкрепа на пътувания в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 
2021 г., Фонд за двустранни отношения по Програма „Бизнес развитие, 

иновации и малки и средни предприятия" с бюджет от 50 000 Евро.  
Целта на Подкрепата за пътувания е да улесни осъществяването на 
двустранни партньорства между частни норвежки и български фирми, които 

биха кандидатствали с проекти по Програмата. Фирмите могат да заявят 
еднократно финансиране до 1000 Евро на държава. 

Повече информация относно допустимостта на кандидатите, условията за 
финансиране, размера на отпусканите средства и други, можете да намерите 
на адрес: http://www.innovasjonnorge.no/BgBusinessTS 

Заявленията за подкрепа на пътувания се подават онлайн до Иновация 
Норвегия на посочения web site с краен срок до 31 май 2018 г. и ще се 

обработват по реда на постъпване. 

 

o Стипендии „Генерал Стоян Тонев" и „Полковник Митър Тонев"за 
студенти от Медицински университет, Пловдив  

Краен срок: 31 май 2018 г.  
Стипендиите „Генерал Стоян Тонев" и „Полковник Митар Тонев" се 
предоставят еднократно от Сдружение „Генерал Стоян Тонев и полковник 

Митър Тонев" на дипломанти от специалност „Медицина" с високи академични 
постижения и ниски материални възможности с цел подпомагане на по-

нататъшното им професионално обучение.  
Стипендиите „Генерал Стоян Тонев" и „Полковник Митар Тонев" са две - по 
3000.00 лв. всяка и се предоставят еднократно на класираните дипломантите 

по време на официалната промоция на випуска. 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 

1. Да са студенти в 6 курс на специалност „Медицина"; 
2. Да са на възраст до 30 години; 

3. Да са от семейства с ниски материални възможности; 
4. Да имат среден успех от следването над 5.50. 

 

http://bit.ly/2ExvSF2
http://bit.ly/2ExvSF2
https://mu-plovdiv.bg/stipendii-general-stoian-tonev-i-polkovnik-mitar-tonevolkovnik-dimitar-tonev/
https://mu-plovdiv.bg/stipendii-general-stoian-tonev-i-polkovnik-mitar-tonevolkovnik-dimitar-tonev/


o Balkan Hackathon, 27 - 28 юни 2018, София Тех Парк, София  

Краен срок: 1 юни 2018 г.  
Новатори от Балканите, интересуващи се от информационните технологии, 

програмирането, дизайна, мултимедията и маркетинга, ще се срещнат в 
София, за да създадат технологични решения на предизвикателствата и 
възможностите, пред които е изправена Европа. 

Основното предизвикателство пред Балканския хакатон ще бъде цифровото 
разделение във всичките му форми. 

Balkan Hackathon приветства всички, които са готови да проучат и създадат 
прототип на решенията, които ще гарантират включването на всички 
граждани в цифровата ера, независимо от техния доход, социално положение, 

географско местоположение, здраве или възраст. 
Регистрирайте се като екип от 2-5души или като физическо лице. 

Balkan Hackathon се организира от Представителството на Европейската 
комисия в България, Столична община, София Тех Парк, Държавна агенция 
„Електронно управление" и Фондация Webit. 

 

o Конкурс за стажантска програма „Ролеви модели в ранна възраст"  
Краен срок: 1 юни 2018 г. (17:00 часа)  
Фондация „Тръст за социална алтернатива" (ТСА) кани неправителствени 

организации в обществена полза да представят проектни концепции за 
участие в Конкурс за стажантска програма „Ролеви модели в ранна възраст". 

Програмата ще бъде изпълнявана от неправителствени организации (НПО), 
към които е насочен настоящият конкурс. НПО работят в партньорство с 
детски градини (ДГ), работещи с уязвими общности, които ДГ имат желание и 

интерес да осигурят допълнителни възможности за стаж на студенти от 
специалности като предучилищна педагогика, медицинска сестра, логопедия, 

психология и други.  
Очаква се да бъдат одобрени 2 (две) или 3 (три) кандидатури от НПО, всяка с 

предложение за двама до трима стажанти. Очаква се стажовете да са с 
продължителност 20-50 работни дни, в зависимост от локацията. 
Единствените задължителни дейности са обучението и менторство по време на 

стажа. 

 

o EACEA/14/2018 Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна 
помощ": Техническа помощ за изпращащите организации Изграждане 

на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации  
Краен срок: 1 юни 2018 г., 12,00 ч. брюкселско време  
Настоящата покана за представяне на предложения ще осигури финансиране 

чрез подкрепа за действия, насочени към укрепването на капацитета на 
потенциалните приемащи организации да се подготвят и да реагират при 

хуманитарни кризи. Освен това ще бъде предоставена подкрепа за действия, 
насочени към засилване на техническия капацитет на потенциалните 

изпращащи организации, за да се развие или подобри съответствието им със 
стандартите и процедурите, изисквани за участие в инициативата 
„Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ". 

ЕК очаква да постигне укрепване на капацитета на изпращащи и приемащи 
организации в следните области:  

https://www.balkanhackathon.eu/
https://bit.ly/2jmlFT9
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building-2018_en


- управление на риска при бедствия, готовност и реагиране;  

- установяване на връзка между помощта, възстановяването и развитието 
(ВПВР);  

- укрепване на местното доброволчество в трети държави;  
- капацитет за успешно сертифициране, включително административен 
капацитет;  

- капацитет за предоставяне на ранно предупреждение на местните общности. 
Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на проекти, се предвижда 

да бъде 7 770 000 EUR.  
Максималният размер на безвъзмездните средства ще е 700 000 EUR. 
Размерът на безвъзмездните средства ще бъде от 100 000 до 700 000 EUR.  

Искания за безвъзмездни средства в размер под 100 000 EUR няма да бъдат 
разглеждани за финансиране.  

 

o Конкурс за снимки и видео "Еко партньор"  

Краен срок: 1 юни 2018 г.  
Конкурсът е обявен по повод Световния ден на околната среда - 5-и юни.  

От състоянието на околната среда зависят нашето здраве и живот, тя е 
мястото, което обитаваме.  
Покажете ни със снимка или видео как допринасяте за нейното опазване.  

Снимките трябва да са във формат JPEG, видеата - с продължителност до 1 
минута. 

 

o Ученето може да е забавно! Летен лагер по предприемачество,11-17 

юли, Боженци  
Краен срок: 1 юни 2018 г.  

Лагерът дава базово разбиране за основните икономически принципи, светът 
на пазарната икономика и ролята на предприемача. Обучителната програма 
има за цел да развие предприемчивостта и креативното мислене на 

учениците, както и да изгради разбиране за света като място, изпълнено с 
възможности.  

Koй може да вземе участие? - 25 ученици на възраст 15-19 г. от цялата 
страна.  

 

o Конкурс за фантастични и други* разкази „Изгревът на следващото"  

Краен срок: 1 юни 2018 г.  
Приемат се произведения, които с художествен талант и моделираща сила ще 
защитават нови светове от този вид по един от следните два начина: 

- По спиралата към следващото: Съдби на индивиди и общества, търсещи 
изхода от съвременното кризисно състояние на света ни; образи на учени, 

мислители и обикновени хора, напипващи в мрака на неизвестното пътищата 
към тази цел; приключения на личности, въвлечени в такъв спирален процес 
и постепенно осъзнаващи смисъла му. 

- Визии на следващото: Изграждане на образи, възникнали в нашето 
съвремие, но носещи белезите на новото, притежаващи вътрешната свобода, 

въпреки че са затворени в клетката на настоящата социална несвобода; 

http://ecopartners.bg/bg/news/92
http://bauersax.org/bg/camp18/
http://bauersax.org/bg/camp18/
http://choveshkata.net/blog/?p=6668


образи на групи и общества, постигнали белези на следващото, без 

ескейпизъм, фанатизъм и аскетизъм. Хуманитарни технологии, водещи до 
освобождаване от опредметяването, разкриващи етическите и 

интелектуалните ресурси на ЧоВечното. Непротиворечиви и реалистично 
обрисувани общества на бъдещето, в които всяка личност е пълноценно 
разгърната и осъществена, без да зависи или да бъде притежавана от друга. 

Приемливи са всички жанрове – достатъчно е разказите да засягат поне една 
от горните две теми. 

Трите най-високо класирани разказа ще получат награди по 200 лв. и заедно 
с други подбрани заглавия от конкурса ще бъдат публикувани в следващите 
издания на алманаха „ФантАstika". 

 

o Национален конкурс по актьорско майсторство „Аз имам дарба", 13 
юни 2018, Бургас  
Краен срок: 1 юни 2018 г.  

Конкурсът има за цел да проследи творческите заложби на учениците от 
страната в изкуството театър, популяризиране на дейността на школите по 

актьорско майсторство и да поощри таланта на всички деца и ученици. 
Участниците са разделени в 7 възрастови групи, а конкурсът преминава през 
3 етапа. 

Награждават се всички ученици с поощрителни награди за участие, Гран при 
за най-добри артистични способности, Специална награда във всяка 

възрастова група и други. 
Организатори: УН към ОДК - Бургас и Конфедерация на българските писатели. 

 

o Go Green in the City Challenge  

Краен срок: 1 юни 2018 г.  
Предложете решение да един от четирите реални казуса в областта на 
управлението на енергията или представете решение за ефективно 

управление на енергията в градска среда. 
Представете предложението си чрез текст или инфографики.  

Приветства се участието на отбори от цял свят: 
- Бизнес и инженерни студенти бакалаври (най-малко 2-ра година), 
бакалавърска или магистърска степен. 

- Екипите следва да имат минимум двама участници, с най-малко една жена 
участник. 

- Изисква се владеене на английски, писмено и говоримо. 

 

o Национален конкурс за деца и ученици "Разкажи за добрите дела на 
хората"  

Краен срок: 1 юни 2018 г.  
Целта на конкурса е децата и учениците да творят за слава Божия, да бъдат 
стимулирани да развиват уменията си в област литература и изобразително 

изкуство, да разкажат за добрите дела на човеците за пример на всички, да 
бъдат наградени за усърдието и да създадат верни приятелства помежду си. 

Участници: Деца и ученици от цялата страна на възраст 5-19 г. 

https://bit.ly/2ujhvUA
https://bit.ly/2ujhvUA
http://www.gogreeninthecity.com/
http://mitropolia.sliven.net/index.php?id=258706
http://mitropolia.sliven.net/index.php?id=258706


Раздели: 

>> 1-ви раздел: Рисунка 
Какво е необходимо: 

За 1 възрастова група- от 5 до 8 години- формат А 4 
За 2 възрастова група- от 9 до 19 години- формат А 3 
Материали: по избор 

>> 2 -ри раздел-Литература- поезия и проза 
Участниците да са на възраст 9-19 години. Разказите или стиховете да не 

надвишават 2 машинописни страници , да бъдат формат Times new roman -12, 
накрая на произведението напишете име, фамилия на участника, години, 
град, телефон за връзка с родител или ръководител. 

Творбите може да са художествена измислица, а може да са създадени по 
действителен случай. 

Всеки участник може да изпрати до 2 литературни творби. 
Конкурсът се провежда с благословението на Негово Високопреосвещенство 
Сливенски митрополит Йоаникий. 

 

o Десети конкурс за хайку на английски език  
Краен срок: 2 юни 2018 г.  
Мемориален музей Ямадера Башо в Япония обяви 10-ти конкурс за хайку на 

английски език. 
В конкурса могат да участват само непубликувани хайку на английски език. 

Един участник може да изпрати до 2 поеми, като не е необходимо поемата да 
бъде преведена на японски език. 
Групи: 

I група – граждани: 
- японци 

- чужденци 
II група – ученици от X, XI и XII клас; 

III група – ученици от VII, VIII и IX клас. 

 

o Дългосрочно обучение за обучители по програма Еразъм + „Youth in 
Action Projects 2018/2019"  
Краен срок: 3 юни 2018 г.  

В рамките на обучението участниците имат възможност да развият 
допълнително своите компетенции като обучител.  

Профил на участниците: 
- да са участвали поне три пъти в екип от обучители, които разработват, 
прилагат и оценяват обучителен курс в рамките на неформалното 

образование; 
- да имат международен опит в областта на младежката работа с функция на 

отговорност (не само като участник) – организиране на международни 
младежки проекти, водене на младежки обмен, наставничество на доброволци 

на ЕДС и др. 
- да имат потенциала и необходимостта от развиване на квалификации за 
обучение; 

- да могат да провеждат курсове за обучение на английски език. 
За повече информация: ЦРЧР тел.: 02/9155010, hrdc@hrdc.bg 

http://mon.bg/bg/100424
http://youthub.bg/2018/04/obuchenie-za-evropejski-obuchiteli-po-programa-erazm-youth-in-action-projects-2018-2019-v-portugaliya-germaniya-i-italiya-15-septemvri-2018-g-29-yuni-2019-g/
http://youthub.bg/2018/04/obuchenie-za-evropejski-obuchiteli-po-programa-erazm-youth-in-action-projects-2018-2019-v-portugaliya-germaniya-i-italiya-15-septemvri-2018-g-29-yuni-2019-g/


 

o Младежки видео фестивал PLURAL + 2018  

Краен срок: 3 юни 2018 г.  
Младежи до 25-годишна възраст по света са поканени да представят кратки 

видеоклипове от максимум пет минути и да споделят своите мисли, опит, 
мнения, въпроси и предложения относно миграцията, многообразието и 

социалното включване. 
Видеоклиповете трябва да са завършени след януари 2015 г., а ако не са на 
английски език, трябва да имат английски субтитри. 

Международно жури ще връчва награди в три възрастови групи: до 12, от 13 
до 17, от 18 до 25 години. Един представител на всеки носител на наградата 

"PLURAL + International Jury Award" ще бъде поканен в Ню Йорк, за да 
представи своята работа на церемонията по връчването на наградите PLURAL 
+ 2018 в Ню Йорк - през ноември 2018 г.  

Организатори: Алианс на цивилизациите на Организацията на обединените 
нации (UNAOC) и Международна организация по миграция (МОМ)  

 

o Международни награди на ЮНЕСКО за грамотност 2018  

Краен срок: 5 юни 2018 г.  
Международни награди на ЮНЕСКО за грамотност 2018 тази година ще се 

връчват на програми и лица, които популяризират грамотността по света по 
темата "Развитие на грамотността и уменията". 
Критерии за подбор на международните награди за грамотност: 

- Съответствие с темите; 
- Съответствие с индивидуалните нужди и социалните нужди и устойчивост; 

- Качество на преподаването и ученето; 
- Въздействие; 
- Иновативни функции; 

- Устойчивост. 
Проектът / програмата трябва да бъде в процес на провеждане и да има 

доказан опит за новаторска работа в областта на грамотността в продължение 
на най-малко три години. 
За: Публични власти, неправителствени организации и лица от цял свят. 

Награда: Всеки от носителите на наградата получава медал, диплома и 20 000 
USD. 

Всички кандидатури трябва да бъдат подадени до Националната комисия за 
ЮНЕСКО в страната на програмата: 
Национална комисия на Република България за ЮНЕСКО: 

Commission nationale de la Republique de Bulgarie pour l'UNESCO  
Address : Ministry of Foreign Affairs 

B. P. 386 
BG - 1040 SOFIA 
Bulgarie  

Phone : (359-2) 948 22 23 (SG) 
(359-2) 873 48 71  

Fax : (359-2) 973 33 41  
E-mail : Iskra.andreeva@mfa.bg; unesco-bg@mfa.bg  

 

http://www.eurodesk.bg/news/c2/i936/plural-2018-mladezhki-festival-za-videoklipove/
https://en.unesco.org/news/unesco-international-literacy-prizes-2018-call-applications-and-nominations


o Годишен конкурс за фотограф на времето  

Краен срок: 5 юни 2018 г.  
За: Фотографи професионалисти и любители от цял свят. 

AcuuWeather и Кралското метеорологично дружество търсят най-добрите 
снимки от цял свят, които изобразяват времето в най-широк смисъл. Това 
може да варира от метеорологични явления като облаци, мълнии, дъжд, мъгла 

и вятър до въздействието на времето върху хората, градовете и природния 
пейзаж. 

Конкурсът се провежда в две категории: за навършили 17 години и повече, за 
навършиле 16 години и по-малко. 
Първото, второто и третото място ще бъдат наградени и в двете възрастови 

категории, ще бъде награден "The Public's Favorite" и общ Фотограф на 
годината 2018.  

Победителите ще бъдат обявени през есента на 2018 година. 

 

o Покана за представяне на предложения — EAC/S16/2018 Спортът като 
средство за интеграция и социално приобщаване на бежанците  

Краен срок: 7 юни 2018 г. (12:00 часа следобед брюкселско време)  
Настоящата покана има за цел да подпомогне местни спортни проекти, 
насочени към интеграцията на бежанците. Ще бъдат избрани около 25 

проекта. Тези проекти следва да включат местни спортни организации и да 
съсредоточат ресурсите върху дейности, в които участие вземат както жени, 

така и мъже и да включват бежанци в смесени спортни дейности, особено за 
лицата в ранна възраст (до 30 години). 
Неизчерпателен списък на основните дейности, допустими за финансиране 

съгласно настоящата покана за представяне на предложения, е посочен по-
долу: 

- Спортни дейности, насочени към насърчаване на участието на бежанци; 
- Разработване, определяне, насърчаване и обмен на дейности и добри 

практики относно участието на бежанците в спортни дейности с ясната цел за 
тяхната интеграция в приемните общества. 
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, е изчислен на 

1 400 000 EUR. 
Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на 

съфинансиране от 80 % от допустимите разходи.  
Максималният размер на безвъзмездните средства ще бъде 60 000 евро. 
Комисията очаква да финансира приблизително 25 предложения.  

 

o БЕЗПЛАТНИ обучения за фирми от сектор 

Индустрия/Транспорт/Земеделие/Строителство  
Краен срок: не е посочен  

Training Academy ви дават възможност да се включите безплатно в поредица 
от обучения, съфинансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси". 
В тази програма могат да се включат всички малки и средни фирми (от 10 до 
250 души) от сектор производство, транспорт, индустрия и земеделие. 

Обученията се провеждат се както присъствено, така и в дистанционна форма, 
което дава възможност на обучаващите се да се включат в удобно за тях 

https://www.weather-photo.org/about/
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s16-2018-integration-social-inclusion-refugees_en
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s16-2018-integration-social-inclusion-refugees_en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg1tkQd6sy_FdHhhEXAkBnggz6Z9zecydPjUSWbuuwGqXceQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg1tkQd6sy_FdHhhEXAkBnggz6Z9zecydPjUSWbuuwGqXceQ/viewform


време. 

Всяка компания може да се включи в отделен модул, консултация или цялата 
програма по избор. Проектът включва: 

1. Участие в безплатно обучение за до 5 души от екип – онлайн, присъствено 
или дистанционно; 
2. Безплатна консултация по дигитален маркетинг, увеличаване на 

продажбите или подобряване на фирмената култура. 
Дати на обученията: 

- Отворени програми за кандидатстване за земеделски производители 
(18.04.2018); 
- Семинар за защитата на личните данни – GDPR от Регламент EU 2016/679 на 

Европейския парламент (20.04.2018); 
- Управление на печалбата – преговори и продажби (08.06.2018); 

- Създаване на организация и екип – създаване на процеси, комуникация, 
мотивация (15.06.2018); - Дигитален маркетинг (22.06.2018). 

 

o Грантове на GOOGLE да пътуване и конференции за жеви, които учат 

или работят в областта на IT  
Краен срок: вижте в текста  
Google вярва, че са необходими разнообразни атрибути, опит и перспективи 

за изграждане на инструменти, които могат да променят света. Всеки човек 
заслужава възможността да преследва кариера в компютърните науки и 

технологии, независимо от расата, етническата принадлежност, пола, 
увреждането си или военната служба. 
Възможността за отпускане на безвъзмездни средства варира според региона. 

>> Европа: 
За да насърчи присъствието на технически конференции, Google ще 

предостави на избраните получатели безплатна регистрация на конференции; 
както и до 1000 евро за пътни и квартирни разходи (ще бъдат изплатени след 

конференцията). 
За да имате право на безвъзмездна помощ за участие в конференция в 
Европа, следва: 

- да сте жена, работеща или изучаваща компютърни науки, компютърно 
инженерство или техническа област,  

свързана с предмета на конференцията (не се прилагат ограничения за 
пребиваване); 
- да имате силен академичен и / или професионален опит с доказани 

лидерски умения; 
- да можете да присъствате на основните дни на една от изброените 

конференции: 
-- Международна конференция за откриване на знания и извличане на данни 
(KDD) (Краен срок: 8 юни 2018 г.) 

-- Европейска конференция за компютърна визия (ECCV) (краен срок: 29 юни 
2018 г.) 

-- Европейските жени в Tech 2018 (краен срок: 1 септември 2018 г.) 

 

o Грант 2018 на GETTY IMAGES ARRAY  
Краен срок: 8 юни 2018 г.  

https://edu.google.com/scholarships/google-travel-and-conference-grants/#!overview
https://edu.google.com/scholarships/google-travel-and-conference-grants/#!overview
http://wherewestand.gettyimages.com/gi_grants/array-grant/#how_to_apply


Грантът ще осигури финансова подкрепа и наставничество за творци, които 

заснемат визуалния разказ на недостатъчно представените етнически 
общности и използват своята среда за прогресивно визуално представяне - 

общности като афро-американски, карибски, южноазиатски, арабски, 
коренни. 
Грантът включва финансовото възнаграждение и наставническа подкрепа и 

напътствия. 
За: Международни кандидати с операторски и фотографски умения 

 

o LIFE 2018 Покани за предложения за грантове за дейности за 

финансиране на "проекти за техническа помощ" по подпрограмите 
LIFE за действие в областта на околната среда и климата  

Краен срок: 8 юни 2018 г. в 16:00 брюкселско време21  
Проектите за техническа помощ (ТП) осигуряват чрез грантове за дейности 
финансова подкрепа за подпомагане на кандидатите за подготовка на 

интегрирани проекти (ИП). 
Интегрираните проекти (ИП) по подпрограмата за околната среда са проекти 

за изпълнение в голям териториален мащаб (регионални, мулти-регионални, 
национални или транс-национални) екологични планове или стратегии 
произтичащи от специфичното законодателство на ЕС по околната среда, 

разработени в съответствие с други актове на Съюза или разработени от 
органите на държавите-членки, най-вече в областта на природата (Натура 

2000 управление на мрежата), вода, отпадъци и въздух, като същевременно 
се гарантира участието на заинтересованите страни и насърчаване на 
координирането с и участието на най-малко един друг европейски източник, 

национално или частно финансиране. 
Максималният процент на съфинансиране от ЕС за проектите за техническа 

помощ LIFE е 55% от допустимите разходи по проекта. 
Най-ранната възможна дата за начало на проектите е 1 ноември 2018 г. 

 

o Национален литературен конкурс „С море в сърцето"  

Краен срок: 10 юни 2018 г.  
Община Царево за четвърта поредна година обяви Национален литературен 
конкурс „С море в сърцето". 

Приемат се произведения на български автори в два жанра, оформени с 30 
реда на страница и 60 знака на ред: 

- Поезия (до 2 лирични творби) 
- Проза (1 текст с общ обем до 5 стр.) 
Конкурсните произведения следва да не са публикувани другаде, освен в 

периодичен печат, също така да не са награждавани в регионални или 
национални конкурси. 

 

o Национален фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд", 30 юни – 1 юли 

2018 г., с. Лозен, община Любимец  
Краен срок: 10 юни 2018 г.  

Фестивалът се провежда в два раздела: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/technical/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/technical/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/technical/index.htm
https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=27693&sid=7
http://lozenfest.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82/
http://lozenfest.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82/


I Раздел - Автентичен фолклор 

II Раздел - Обработен фолклор 
Право на участие имат всички любителски и професионални ансамбли, 

народни хорове, камерни състави (триа, квартети и др.), народни оркестри, 
танцови състави и клубове, школи, групи и други формации от страната, 
ученици в музикални училища, студенти в музикални академии. 

Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда под патронажа на 
Министерство на културата. 

Организатор на фестивала е Народно читалище „Просвета-1925" с. Лозен 
с подкрепата на: Община Любимец, Института за етнология и фолклористика 
към БАН, Министерство на културата. 

 

o Награда за фотографски портрет на Taylor Wessing 2018  
Краен срок: 12 юни 2018 г.  
Организиран от Националната портретна галерия, Лондон, конкурсът е 

отворен за всички на възраст над 18 години от цял свят. Фотографите се 
насърчават да интерпретират "портрета" в най-широкия си смисъл на 

"фотографията, свързана с изобразяването на хората с акцент върху тяхната 
идентичност като индивиди". 
Първа награда: 15 000 британски лири 

 

o Програма LIFE - Покана за традиционни проекти  
Краен срок: подпрограма "Околна среда": 12/14 юни 2018 за 
концепции; подпрограма "Действия по климата": 12 септември 2018 

за проектопредложения  
Традиционните" видове проекти са: 

- пилотни проекти - прилагат техника или метод, който не е бил прилоган или 
тестван, предлага потенциални предимства за околната среда или климата и 
може да се приложи в по-голям мащаб; 

- демонстрационни проекти - проекти, които се прилагат на практика, тестват, 
оценяват и разпространяват общовалидни действия, методологии или 

подходи, които са нови или непознати в специфичния контекст на проекта, 
като географски, екологични, социално-икономически контекст; 
- проекти за добри практики - проекти, които прилагат подходящи и 

рентабилни, най-съвременни техники, методи и подходи; 
- проекти за разпространение на информация и повишаване на капацитет - 

проекти, насочени към подкрепа на комуникация, разпространение на 
информация и повишаване на осведомеността в областта на подпрограмите за 
околната среда и действията по климата. 

 

o Глобална културна лидерска програма 2018, 27 октомври до 2 
ноември, Амстердам, Холандия  
Краен срок: 14 юни 2018 г., 23:59 часа брюкселско време  

Програмата за глобално културно лидерство (Global Cultural Leadership 
Programme - GCLP) е програма за обучение, предназначена да развива и 

укрепва знанията, компетенциите и професионалните мрежи на практици в 

https://www.npg.org.uk/whatson/twppp-2018/exhibition/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm
https://www.cultureinexternalrelations.eu/2018/04/26/call-for-applications-global-cultural-leadership-programme-2018/
https://www.cultureinexternalrelations.eu/2018/04/26/call-for-applications-global-cultural-leadership-programme-2018/


областта на културата. Чрез рамката, съдържанието и методологията си, която 

се основава на ученето от връстници, размисъл и изграждането на мрежа за 
сътрудничество, GCLP дава възможност на млади водещи мениджъри на 

културни организации да придобият нови прозрения и да разработят нови 
подходи към международните практики за културно сътрудничество. 
Програмата предлага набор от приложни модули за обучение, инструменти и 

ръководства за практическо обучение, като дава възможност на участниците 
да изградят значимо сътрудничество на световно равнище и в рамките на ЕС. 

 

o BCFN YES! Конкурс за изследователски грантове 2018  

Краен срок: 14 юни 2018 г.  
2018 BCFN YES! е конкурс за грантове за научни изследвания. Канят се млади 

докторанти и постдокторанти от всякакъв произход и националност да 
представят изследователски проект за подобряване на устойчивостта на 
хранителната система. Конкурсът BCFN YES! за грантове за научни 

изследвания предлага възможност да се внедрят конкретни предложения, 
които имат за цел да направят по-устойчива агро-хранителната система (по 

отношение на екологичните, социалните, здравните и / или икономическите 
аспекти) и съгласувани с изследователските проекти на BCFN.  
Предложенията за научни изследвания трябва да бъдат предложени в една 

или повече от следните области: 
- Устойчиви и здравословни хранителни навици; 

- Устойчиво земеделие; 
- Хранителна сигурност. 

 

o BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади 

земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и 
предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020 г.  

Краен срок: 14 юни 2018 г. 17:30 ч.  
Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е 

насочена подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани": 
1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и 
устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече 

съществуващи стопанства. 
2. Насърчаване на заетостта. 

 

o Международен конкурс за есе за млади хора  

Краен срок: 15 юни 2018 г.  
Тази програма е дейност в рамките на Глобалната програма за действие на 

ЮНЕСКО за обучение за устойчиво развитие. 
Тема: "Промяната, която искам да направя" 
Конкурсът се провежда в две възрастови категории: 

- Деца (на възраст до 14 години); 
- Младежи (на възраст 15-25 години). 

Есетата следва да бъдат на 700 думи или по-малко на английски, френски, 

https://www.barillacfn.com/en/bcfnyes2018/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/P
https://eumis2020.government.bg/bg/s/P
https://eumis2020.government.bg/bg/s/P
https://eumis2020.government.bg/bg/s/P
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/


испански или немски, или 1600 знака или по-малко на японски, без 

заглавието на есето и заглавната страница.  
За: Всеки на възраст до 25 години. 

 

o Покана за подаване на кандидатури за инициативата WiFi4EU 

(насърчаване на свързаността с интернет в местните общности) в 
областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по 

Механизма за свързване на Европа  
Краен срок: 15 юни 2018 г.  
Общините ще бъдат избирани по реда на подаване на кандидатурите, като в 

същото време се гарантира, че всяка държава членка може да се възползва от 
минимален брой ваучери (в рамките на първата покана ще бъдат 

предоставени поне по 15 ваучера на страна). 
Ваучерът по WiFi4EU ще покрие разходите за оборудване и инсталиране на 
точки за Wi-Fi достъп. Бенефициерите поемат ангажимент да плащат за 

връзката (абонамент за интернет) и поддръжката на оборудването, за да 
предлагат безплатен и високоскоростен безжичен интернет за период от поне 

3 години. 
С ваучера по WiFi4EU се предоставя фиксирана сума — 15 000 евро на 
община. Общините, които получат ваучер, ще изберат оживени обществени 

места, където да бъдат разположени WiFi4EU точки за достъп до безжичен 
интернет. Те могат да използват ваучера по WiFi4EU за частично финансиране 

на проект с по-висока стойност. 
Общият индикативен бюджет, който е на разположение за избраните в 
рамките на настоящата покана кандидатури, е 17 745 000 EUR. 

Кандидатурите по поканата трябва да се подават на портала WiFi4EU: 
https://www.wifi4eu.eu/ 

Документацията във връзка с поканата е достъпна на уебсайта на 
Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA): 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

 

o Международeн конкурс за есе за млади хора 2018  
Краен срок: 15 юни 2018 г.  
Темата за тазгодишния конкурс е: "Промяната, която искам да направя". 

Млади хора от цял свят, до 25-годишна възраст (които ще навършат тази 
възраст към 15 юни 2018 г.), са поканени да представят своите идеи и да 

изразят своите визии в една от следните възрастови категории: 
а) деца (на възраст до 14 години) 
б) младежи (на възраст 15-25 години) 

Учителите и директорите на учебни заведения, които работят с младежи, 
могат да представят колекция от есета от своя клас или група. 

Есетата трябва да бъдат до 700 думи или по-малко, оригинални и 
непубликувани и напечатани или отпечатани на английски, френски, 

испански или немски или 1600 знака или по-малко на японски език. 
Организатори: ЮНЕСКО и Фондация за мир Goi 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.168.01.0001.01.BUL&toc=OJ:C:2018:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.168.01.0001.01.BUL&toc=OJ:C:2018:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.168.01.0001.01.BUL&toc=OJ:C:2018:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.168.01.0001.01.BUL&toc=OJ:C:2018:168:TOC
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
http://www.eurodesk.bg/news/c2/i935/mezhdunaroden-konkurs-za-eseta-za-mladite-hora-2018-yunesko-i-fondaciata-za-mir-goi/


o Седми годишен академичен конкурс „Д-р Иванка Петкова"  

Краен срок: 18 юни 2018 г.  
Институт за икономическа политика организира за седма поредна година 

академичен конкурс, носещ името своя основател и първи председател – д-р 
Иванка Петкова. Конкурсът има за цел да подкрепя млади изследователи с 
интереси в областта на международните финанси – сфера, в която приживе д-

р Иванка Петкова работи активно в професионален и академичен план. 
В първата фаза на конкурса (с краен срок 18 юни 2018 г.) кандидатите следва 

да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в 
областта на международните финанси, който не са публикувани до момента. 
Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите 

предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване на 
докладите в рамките на финалния етап на конкурса.  

Финалните доклади ще бъдат разгледани отново от членовете на 
международната академична комисия, като победителят и подгласниците ще 
бъдат обявени по време на официална церемония през ноември/декември 

2018 г. Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса тази година е 
както следва: 1-ва награда – 1 500 лв; 2-ра награда – 1 000 лв и 3-та награда 

– 750 лв. 

 

o Call for proposals for action grants to support transnational projects to 
promote judicial cooperation in civil and criminal matters  

Краен срок: 19 June 2018 17:00:00  
The main objective is to contribute to the effective and coherent application of the 
acquis relating to judicial cooperation in civil and criminal matters. 

Priorities: 
1.1 Judicial Cooperation in civil matters 

The aim is to promote judicial cooperation in civil matters and to contribute to the 
effective and coherent application and enforcement of EU instruments. 

1.2 Judicial cooperation in criminal matters 
The aim is to promote judicial cooperation in criminal matters and to contribute to 
the effective and coherent application of EU mutual recognition instruments in 

criminal matters. 
a) the applications must be transnational and involve organisations from at least 

two participating countries; 
(b) The EU grant requested cannot be lower than EUR 75 000.  

 

o Международен конкурс за научна илюстрация 2018  
Краен срок: 20 юни 2018 г.  

Националният музей за природни науки и Каталунската асоциация за научна 
комуникация Ilustraciеncia организира 6-и международен конкурс за научна 

илюстрация.  
В конкурса могат да участват автори, навършили 18 години, с една работа, 

изпълнена с техника по избор в 2 категории: наука и природа, размер A3 (420 
x 297мм.). Текстът, ако има такъв, трябва да бъде на испански, каталонски 
или английски (100-150 думи) и да е обяснителен към илюстрацията.  

Илюстрациите трябва да са създадени в периода януари 2017 – 20 юни 2018 
г. 

http://epi-bg.org/index.php/bg/activities/ip-award/492-seventh-annual-academic-contest-dr-ivanka-petkova-2
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2018.html
http://urban-mag.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html


 

o Грантове „Ти и Lidl за по-добър живот" 2018  

Краен срок: 20 юни 2018 г., 23:59 ч.  
Подкрепата ще бъде насочена към проекти, свързани с образователни 

инициативи, опазване на околната среда, култура и историческо наследство и 
активен начин на живот. Целта ? е да допринесе за създаването на по- 

качествена среда на живот чрез подобряване на взаимодействието между 
семейството, местни институции и местната общност. 
Инициативата ще подкрепи проекти в 4 основни тематични области:  

- Образование; 
- Околна среда; 

- Активен начин на живот; 
- Култура и историческо наследство. 
Могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел, читалища и 

училищни настоятелства на общински и държавни училища. 
Ценности и принципи на инициативата: 

- Недискриминация; 
- Опазване правата на детето; 
- Участие; 

- Устойчивост; 
- Иновативност. 

Всяка една организация може да кандидатства с 1 проект. 
Всеки един от одобрените за финансиране проекти ще получи безвъзмездно 
финансиране в максимален размер до 10 000 лева.  

Изпълнението на финансираните проекти следва да се реализира в периода 
15 септември 2018 г. – 15 септември 2019 г. 

 

o VIDEOCAMP 2018  

Краен срок: 21 юни 2018 г., 11:59 ч.  
Тема: Приобщаващо образование 

Videocamp стартира най-големия световен филмов филмов фонд и кани 
режисьорите да създадат филм с тема "приобщаващо образование". 
Videocamp, която си партнира с УНИЦЕФ, приемаме игрални, документални 

или анимационни проекти с минимална продължителност 30 минути. Търсят се 
филми, които предизвикват размисъл и стимулират разискването за 

приобщаващо образование с цел насърчаване на промяната и генериране на 
положително въздействие върху обществото. 
Печелившият проект ще получи до 400 000 щатски долара, за да продуцира 

филм за приобщаващото образование. 

 

o Награда "Европейска столица на иновациите" (iCapital)  
Краен срок: 21 юни 2018 г. 17:00 часа брюкселско време  

Наградата "Столица на иновациите" има за цел да подкрепи вдъхновяващите 
случаи на гражданско и общинско развитие, благоприятстващи иновациите, 

процъфтяващи в градовете. Наградата е престижно признание за 
администрациите на града, които са достатъчно смели, за да отворят своите 
управленски практики за експериментиране. В допълнение към паричната 

https://frgi.bg/bg/forma-za-kandidatstvane
http://filmfund2018.videocamp.com/en/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-european-i-capital-prize-2018.html


награда, наградата носи висока видимост под формата на обновен обществен 

интерес и повишено медийно отразяване. 

 

o Дванадесети Международен фолклорен конкурс „Пауталия" - 
Кюстендил 2018 ще предостави три едногодишни стипендии за 

индивидуални изпълнители по народно пеене  
Краен срок: 22 юни 2018 г.  

НЧ "Братство 1869" обяви Дванадесети Международен фолклорен конкурс 
„Пауталия" - Кюстендил 2018, който ще се проведе в периода 29 юни – 1 юли 
2018 г. 

Този конкурс се утвърди като форум, който дава поле за изява на фолклорни 
състави и изпълнители от страната и чужбина, които да покажат богатството 

на своя фолклор. Целта му е да съхрани и популяризира българското народно 
творчество и да покаже неговото достойно място сред другите народи. 
Конкурсът се провежда в 4 раздела:  

- Народни танци 
- Народни песни 

- Авторска песен  
- Инструменталисти 
В категорията индивидуални изпълнители по народно пеене от 14 до 17 

годишна възраст ще бъдат присъдени 3 едногодишни стипендии в размер на 
135 лв. месечно, осигурени по Програмата на мерките за закрила на деца с 

изявени дарби от Министерството на културата. 
Конкурсът се организира от Община Кюстендил и читалище "Братство 1869" 
гр. Кюстендил и се провежда под пaтронажа на кмета на Община Кюстендил. 

 

o DiscoverEU 2018 - безплатни билети за 18-годишни за да обиколят 4 
страни за месец  
Срокове: 12 - 26 юни 2018 г.  

ЕС с подарък за 18-годишните европейци - безплатни билети за влак, за да 
обиколят 4 страни за месец. 

Условия за кандидатите: 
- Да са 18-годишни към 1 юли 2018 г.; 
- Да са граждани на една от 28-те държави-членки на ЕС; 

- Индивидуални туристи или група до 5 души. 
Пътуването: 

- Започва в една от 28-те държави-членки на ЕС. 
- Между юли и септември 2018 г. 
- С продължителност между 1 и 30 дни. 

- До най-малко 1 и максмимум до 4 трансгранични дестинации. 
Изисквания: 

- Мотивация за посещение на поне един обект на европейското културно 
наследство. 

- Кандидатите трябва да попълнят тест за културното наследство на ЕС, 
изборите за Европейски парламент и младежта. 
Повече информация на: 

https://europa.eu/youth/eu/news/117/56048_en 

http://bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50:2009-08-10-18-53-43&catid=45:2009-08-10-18-06-55&lang=bg&Itemid=
http://bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50:2009-08-10-18-53-43&catid=45:2009-08-10-18-06-55&lang=bg&Itemid=
http://bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50:2009-08-10-18-53-43&catid=45:2009-08-10-18-06-55&lang=bg&Itemid=
http://youdiscover.eu/faq
http://youdiscover.eu/faq
https://europa.eu/youth/eu/news/117/56048_en


 

o Подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на 

сближаване на ЕС  
Краен срок: 28 юни 2018 г.  

Основната цел е предоставянето на подкрепа за изготвянето и 
разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на 

сближаване на ЕС, като същевременно се зачита изцяло редакторската 
независимост на участващите страни. 
Конкретните цели на настоящата покана за представяне на предложения са: 

- насърчаване и стимулиране на по-добро разбиране за ролята на политиката 
на сближаване в подкрепа на всички региони на ЕС; 

- повишаване на осведомеността относно проектите, финансирани от ЕС — в 
частност чрез политиката на сближаване — и на тяхното отражение върху 
живота на хората; 

- разпространяване на информация и насърчаване на открит диалог относно 
политиката на сближаване, резултатите от нея, нейната роля в 

осъществяването на политическите приоритети на ЕС и бъдещето ?; 
- насърчаване на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на 
сближаване, и стимулиране на участието на гражданите при определяне на 

приоритетите за бъдещето на тази политика. 
Допустимите заявители следва да са юридически лица, установени и 

регистрирани в държава — членка на ЕС. Примери за допустими заявители: 
- медийни организации/новинарски агенции (телевизия, радио, печатни 
медии, онлайн медии, нови медии, съчетание от различни медии); 

- организации с нестопанска цел; 
- университети и образователни институции; 

- изследователски центрове и мозъчни тръстове; 
- сдружения с европейска насоченост; 
- частни образувания; 

- публични органи (национални, регионални и местни), с изключение на 
органите, отговарящи за изпълнението на политиката на сближаване в 

съответствие с член 123 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 
Общият бюджет за съфинансирането на мерки за информиране по настоящата 
покана възлиза на 5 000 000 евро. 

Размерът на безвъзмездните средства е минимум 70 000 евро и максимум 300 
000 евро. Безвъзмездните средства от ЕС са под формата на възстановяване 

на до 80 % от действителните допустими разходи по дейността. Заявителите 
трябва да гарантират, че покриват със собствени средства съфинансирането 
на оставащата сума. 

Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. 

 

o Покана за проектни предложения към българските градове-кандидати 
от финалния етап на конкурса за Европейска столица на културата 

2019  
Краен срок: 29 юни 2018 г.  

Фондация Пловдив 2019 обяви отворена покана за проекти, предложени от 
културни организации, независими куратори и артисти от българските 
градове-кандидати, достигнали до финал в конкурса за титлата Европейска 

столица на културата 2019 - Варна, София с Югозападния регион 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.165.01.0007.01.BUL&toc=OJ:C:2018:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.165.01.0007.01.BUL&toc=OJ:C:2018:165:TOC
https://bit.ly/2HoVY2K
https://bit.ly/2HoVY2K
https://bit.ly/2HoVY2K


(Благоевград, Кюстендил и Перник) и Велико Търново с регион.  

Проектните предложения следва да развиват цели и идеи от програмите, с 
които трите града са достигнали до втория етап на селекция за титлата.  

Избраните проекти ще станат част от официалната програма на Пловдив ЕСК 
2019 и следва да се реализират през 2019 г. или в съответния град, като бъде 
предвидено представяне на част от проекта и в Пловдив, или само в Пловдив 

през месеците март – април 2019 г. според необходимостите на проекта и 
избора на кандидата. 

Период за реализация на проектите: януари – декември 2019 г. 
Период за представяне на проектите в Пловдив: март – април 2019 г. 
Фондация Пловдив 2019 ще предостави максимална субсидия на проект: 50 

000 лв. 
Задължително условие е всеки от кандидатите по отворената покана да 

участва със собствен принос най-малко 30% от стойността на проекта с ДДС. 
Като за собствено финансиране се приема, както финансов принос под 
формата на парична сума, която се предоставя за целите на проекта, така и 

нефинансов принос с ресурси на организацията или на трети страни, 
договорени от нея. 

 

o Програма Media4Regions 2018 Media за студенти по журналистика  

Краен срок: 29 юни 2018 г. 23:59 часа (GMT + 2)  
Студенти по журналистика в Европейския съюз (на възраст между 18 и 30 

години) могат да участват в медийната програма Youth4Regions и да отразяват 
едно от най-важните събития на годината: Европейската седмица на 
регионите и градовете, която се провежда в Брюксел на 7-11 октомври 2018 г. 

За участие в конкурса представете проекти, съфинансирани от европейските 
фондове за регионално развитие и кохезия, които подкрепят умен, 

приобщаващ или устойчив растеж, и най-вече създаването на работни места. 
Напишете кратка статия (400 - 1000 думи) ИЛИ качете видеоклип (макс. 3 

минути). 
Приемат се кандидатури на всички 24 официални езика на ЕС; в случай на 
представяне на видео, трябва да бъде предоставен и писмен сценарий на 

английски език. 
На разположение са общо 28 места, по едно за всяка държава-членка на ЕС. 

 

o Отворена покана за участие в осмото издание на АСТ Фестивал за 

свободен театър (19 – 25 октомври 2018г.)  
Краен срок: 30 юни 2018 г.  
Поканата е отправена към независими организации и артисти в сферата на 

изпълнителските изкуства.  
Очакваме предложения за независими авторски проекти, като:  

- готови спектакли, които се представят в момента и/или са създадени в 
периода ноември 2017 – октомври 2018 

- проекти, които ще бъдат с премиера преди или по време на Фестивала 
Артистичната програма за 2018-та ще включи: 8 спектакъла, представителна 
селекция от българската изпълнителска сцена за периода 2017-2018-а година 

и 4 международни театрални пърформанса от Германия, Франция, Израел и 
копродукция от Балканите. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/journalists/youth4regions
http://actfest.org/2018/05/02/opencall2018/
http://actfest.org/2018/05/02/opencall2018/


Фестивалът традиционно ще предложи и актуална Образователна програма с 

ежедневни уъркшопи, обучения за професионалисти и публични дискусии, 
както и Вечерна програма с музика и неформални срещи.  

Основна локация за събитието отново ще бъде ДНК – пространство за 
съвременен танц и пърформанс в НДК, като в същото време София ще се 
превърне в театрална сцена, на която съвременното изкуство се появява в 

неочаквани пространства.  
Очакваме вашите предложения за селекцията от свободни проекти, които ще 

бъдат избрани от независима комисия и включени в програмата на събитието. 

 

o Международни награди за устойчивост в туризма Skal  
Краен срок: 30 юни 2018 г.  

Наградите насърчават на развитието на отговорен, устойчив и универсално 
достъпен туризъм. 
Всяка компания от публичния и частния сектор, неправителствени 

организации, правителствени агенции, образователни институции от цял свят 
могат да участват в една от следните категории: 

1. Проекти на общностите и на публичните власти 
2. Селски райони и биоразнообразие 
3. Образователни програми и медии 

4. Основни туристически атракции 
5. Морски и крайбрежни 

6. Настаняване в селски райони 
7. Туроператори - туристически агенти 
8. Туристически транспорт 

9. Настаняване в градовете 

 

o Фонд за опазване на видовете на Mohamed bin Zayed: Подкрепа за 
опазване на застрашените видове  

Краен срок: 30 юни 2018 г.  
Кандидатите се приканват да кандидатстват пред Фонд за опазване на 

видовете на Mohamed bin Zayed, създаден да предоставя целеви безвъзмездни 
средства за индивидуални инициативи за опазване на видовете, да отличава 
лидерите в тази област и да повишава значението на видовете в по-широкия 

дебат по опазването на природата. 
Фокусът му е глобален и допустимостта за грантове разпростира върху всички 

усилия за опазване на растителните, животните и гъбите, без дискриминация 
на базата на регион или избран вид. 
Максималният размер на грантовете на Фонда е 25 000 щ.д. 

 

 

o Европейска награда на групата "Помпиду" за превенция на 

наркотиците  
Краен срок: 31 май 2018 г.  

https://www.skal.org/en/sustainableguidelines
https://www.speciesconservation.org/grants/
https://www.speciesconservation.org/grants/
http://www.eurodesk.bg/news/c6/i968/evropeyskata-nagrada-za-prevencia-2018-startira/
http://www.eurodesk.bg/news/c6/i968/evropeyskata-nagrada-za-prevencia-2018-startira/


Наградата на всеки две години отличава активни проекти за превенция на 

наркотиците, които функционират в държавите-членки на групата "Помпиду". 
Нейна цел е да признае значението на активното участие на младите хора в 

създаването на по-добра и по-здравословна среда. 
Могат да кандидатстват проекти, ръководени от млади хора от всички 47 
държави-членки на Съвета на Европа, както и от други държави-членки на 

групата "Помпиду" и членове на средиземноморската мрежа на групата за 
сътрудничество в областта на наркотиците и наркоманиите (MedNET). 

Проектите трябва да са свързани с превенция на наркотиците и да включват 
пълноценно младите хора (на възраст под 25 години). Те трябва да бъдат 
изпълнявани или наскоро завършени. Търсят се иновативни проекти. 

За своята иновативна работа ще бъдат наградени до три проекта, като всеки 
от тях ще получи плакет и парична сума от 5 000 евро. 

Групата на Съвета на Европа за сътрудничество в борбата срещу 
злоупотребата и незаконния трафик на наркотици (Група "Помпиду") е 
създадена през 1971 г. по предложение на френския президент Жорж 

Помпиду. 

 

o Green Alley Award 2018 за европейски стартъпи и предприемачи  
Краен срок: 1 юли 2018 г.  

Наградата "Зелена алея" е наградата за стартъпи и предприемачи в 
циркулярната икономика. 

Тяхната мисия е да превърнат линейната в циркулярна икономика и да 
трансформират индустрията за отпадъци и рециклиране, както я познаваме 
днес. 

Търсят се стартиращи фирми в Европа, които искат да се справят с глобалното 
предизвикателство, свързано с отпадъците, като използват: 

- Цифрови кръгови решения в икономиката; 
- Решения за рециклиране; 

- Идеи за предотвратяване на образуването на отпадъци. 
За: Европейски предприемачи и предприемачи в циркулярната икономика. 
Награди: в размер на 25 000 евро. 

 

o Фонд за регионално развитие на Грантовете на ЕЕА и Норвегия - 

подкрепа за трансгранични и транснационални проекти  
Краен срок: 1 юли 2018 г.  

Чрез безвъзмездните средства от ЕИП и Норвегия в размер на 34,5 милиона 
евро страните донори допринасят за намаляване на социалните и 
икономически различия в Европа и укрепват двустранните отношения между 

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и страни бенефициенти в Северна, 
Централна и Южна Европа. 

Новият фонд е добавена стойност към останалата част от безвъзмездна помощ 
от ЕИП и Норвегия с европейски трансграничен и транснационален фокус. 

В първата покана за представяне на предложения ще се предоставят 15 
милиона евро.  
>> Приоритетни сектори: 

Фондът ще подкрепя сътрудничеството под формата на споделяне на знания, 
обмен на добри практики и изграждане на капацитет в следните приоритетни 

https://green-alley-award.com/#award
https://eeagrants.org/regionalcooperation
https://eeagrants.org/regionalcooperation


сектори за 2014-2021: 

- Иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност; 
- Социално включване, младежка заетост и намаляване на бедността; 

- Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна 
икономика; 
- Култура, гражданско общество, добро управление и основни права и 

свободи; 
- Правосъдие и вътрешни работи. 

Подкрепяните проекти трябва да бъдат регионални трансгранични или 
транснационални по своята същност и да включват множество партньори и 
дейности в различни страни. Допустимите организации трябва да 

кандидатстват като консорциум, състоящ се от субекти от минимум три 
държави. 

>> Организации от тези държави са допустими за финансиране: 
Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Естония, Кипър, 
Латвия, Литва, Македония, Малта, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, 

Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Украйна, Хърватия, 
Черна гора, Чехия. 

Ще бъдат отпуснати средства за подкрепа на приобщаващ диалог и укрепване 
на трансграничните и транснационални мрежи, изграждане на капацитет, 

споделяне на знания и обмен на политики за ускоряване на иновациите; 
развитието на структури за устойчиво сътрудничество между бизнеса, 
публичния сектор, гражданския сектор и академичните среди; ангажименти, 

допринасящи за повишаването на ефективността и ефикасността при 
разработването на политики и отговори на общите европейски 

предизвикателства. 
Проектите се очаква да бъдат с начало през 2019 г. 

 

o НФК набира проекти по програма ПРЕВОДИ  

Краен срок: 5 юли 2018 г. (15:00 ч.)  
Програма за финансиране на издаване и превод на българска литература на 
различни езици с цел популяризирането и пред чуждестранна аудитория. 

 

o Фонд за социално правосъдие на A.J.Muste Institute  

Краен срок: 9 юли 2018 г.  
Фонд за социално правосъдие на A.J.Muste Institute търси предложения от 

САЩ и от цял свят, като приоритетни са местни организации с малки бюджети 
и липса на достъп до големи възможности за финансиране. 
Фондът дава предимство на проекти по темите: 

- спиране на войната и милитаризма; 
- премахване на смъртното наказание; 

- подпомагане на организацията на труда; 
- защита на правата на имигрантите; 

- противопоставяне на несправедливостта в затвора; 
- представяне на опасностите от ядрените оръжия и ядрената енергия. 
Приоритет на Фонда за социална справедливост е да подкрепи: 

- пряко участие и организиране на обикновени хора; 
- групи с разнообразни, представителни и демократични ръководни 

http://programs.ncf.bg/bg/programi
https://ajmuste.org/programs


структури; 

- групи, които имат или могат да получат достатъчно икономическа и 
непарична подкрепа от разнообразни източници за извършване на обичайната 

си работа, но се нуждаят от допълнителна подкрепа за осъществяване на 
проект или за изграждане на капацитет. 
Фондът разглежда предложения: 

- за нови проекти или кампании или усилия за разширяване на 
съществуващата работа; 

- за текущи проекти или кампании; 
- за изграждане на капацитет, развитие на лидерство и устойчивост на 
ресурсите; 

- за проекти с разходни бюджети под 50 000 USD; 
- за проекти, които са на местно, регионално, национално или глобално 

равнище; 
- от групи от цял свят; 
- от местни организации с годишни разходи по-малки от 500 000 USD; 

- от групи с ограничен достъп до по-големи източници на финансиране. 

 

o BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 
Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите 
към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 

– 2020 г.  
Краен срок: 9 юли 2018 г. 17:30 ч.  

Предоставянето на фокусираната подкрепа има за цел да насърчи социалното 
приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в 

селските райони. 
Кандидати по направлението за тази процедура са само общини от селските 
райони на Република България. 

Документи ще се приемат по електронен път, чрез информационната система 
за управление и наблюдение ИСУН 2020.  

 

o Конкурс „Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет"  

Краен срок: 11 юли 2018 г.  
Приемат се творби в различни вариации на формата сонет, както и опити за 
модернизиране на формата. 

Конкурсът е подкрепен от „Фондация Лъчезар Станчев за поезия" – 
съорганизатор, Национален литературен музей, Алманах „Огоста", БНР „Радио 

Видин", Регионална библиотека „Гео Милев"-Монтана и Вестник „Вършец". 

 

o BG14MFOP001-1.007 „Добавена стойност, качество на продуктите и 
използване на нежелания улов"  

Краен срок: 12 юли 2018 г., 17.00 часа  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/19fa208e-b932-40ba-a284-41af0b846a23
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/19fa208e-b932-40ba-a284-41af0b846a23
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/19fa208e-b932-40ba-a284-41af0b846a23
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/19fa208e-b932-40ba-a284-41af0b846a23
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/19fa208e-b932-40ba-a284-41af0b846a23
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/19fa208e-b932-40ba-a284-41af0b846a23
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/19fa208e-b932-40ba-a284-41af0b846a23
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/19fa208e-b932-40ba-a284-41af0b846a23
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkurs_nagrada_l_chezar_stanchev_za_poeziya_v_sonet_ot_obschina_kurort_v_rshec
http://iara.government.bg/?p=21863
http://iara.government.bg/?p=21863


С помощта на мярката се насърчават инвестиции, които добавят стойност към 

продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да 
извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на 

собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които 
водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов. 
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 6 181 144,53 лв. 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не 
трябва да бъде по-малък от 2 000 лева. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не 
трябва да надвишава 200 000 лева. 
Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя е в размер до 

50 на сто от общите допустими разходи за дейности на бенефициенти. 
Допустими кандидати по мярката са: 

А. Физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), 
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.  
Б. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да 

участват в процедурата чрез подбор на проекти, поради липсата на 
самостоятелна правосубектност. 

Допустими за финансиране са следните дейности: 
1.1. Преработка и/или добавяне на стойност към собствения улов; 

1.2. Предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов; 
1.3. Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до 
повишаване на качеството на продуктите от риболов. 

Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура чрез 
подбор на проекти BG14MFOP001-1.007 „Добавена стойност, качество на 

продуктите и използване на нежелания улов": 
http://iara.government.bg/wp-content/uploads/2018/04/1.7-Final_13.04.2018.zip 

 

o BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на 

аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури"  
Краен срок: 12 юли 2018 г.  
Основната цел на процедурата е насърчаване на предприемачеството в 

сектора на аквакултурите и подпомагане на създаването на предприятия за 
устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури. 

С помощта на мярката се насърчават инвестиции, които ще доведат до 
опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и 
подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, и насърчаване на 

аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни 
инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната 

ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на 
конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на 
аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на 

труд. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 16 624 

555 лева. 
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 
000.00 лева.  

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 850 
000.00 лева. 

http://iara.government.bg/wp-content/uploads/2018/04/1.7-Final_13.04.2018.zip
https://bit.ly/2qDweob
https://bit.ly/2qDweob


 

o EIT-KICS-2018 Покана за представяне на предложения за създаване 

на Общности на знанието и иновациите на Европейския институт за 
иновации и технологии (EIT)  

Краен срок: 12 юли 2018 г., 17:00 ч. (брюкселско време)  
Поканата покрива приоритетните области EIT „Градска мобилност" 

(интелигентен, екологичен и интегриран транспорт) и EIT „Производство" 
(производство с добавена стойност). 
Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на 

ЕС със седалище в Будапеща, който насърчава предприемаческия талант и 
подкрепя нови идеи, обединяващи „триъгълника на знанието" на водещи 

предприятия, университети и научноизследователски центрове, за да 
формират динамични трансгранични партньорства, наречени „Общности на 
иновациите" (ОЗИ — Общност на знанието и иновациите). 

 

o Проект "Студентски практики - фаза 1"  

Краен срок удължен: около 12 юли 2018 г.  
Основна цел на проекта е да бъде повишена практическата насоченост на 

висшето образование и гъвкавостта на завършващите висше образование 
спрямо динамиката на пазара на труда, чрез засилване на връзката между 

образование и практика. В проектното предложение на "Студентски практики 
– Фаза 1" е заложено, че индикаторът за постигане на целите на проекта е 
успешното приключване на практическо обучение от не по-малко от 40 020 

студенти до края на проекта. 

 

o Покана за предложения за създаване на Общности на знанието и 
иновациите на Европейския институт за иновации и технологии  

Краен срок: 12 юли 2018 г., 17:00 ч. (брюкселско време)  
Поканата покрива приоритетните области EIT „Градска мобилност" 

(интелигентен, екологичен и интегриран транспорт) и EIT „Производство" 
(производство с добавена стойност). 

 

o Отворен е прием по останалите три процедури по подмярка 7.2. 
"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони". от ПРСР 

2014-2020  
Краен срок: 13 юли 2018 г. 17:30 ч.  
1.Процедура Физкултурен салон "Изграждане на закрита спортна 

инфраструктура, включително оборудването и/ или обзавеждането й в 
общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма 

изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или 
средно училище, финансирано чрез бюджета на общината".  

2. Процедура Училище "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в 

http://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics
http://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics
http://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics
https://praktiki.mon.bg/sp/
http://eit.europa.eu/interact/bookshelf/eit-2018-call-proposals
http://eit.europa.eu/interact/bookshelf/eit-2018-call-proposals
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active


селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано 

чрез бюджета на общината или професионална гимназия".  
3. Процедура Детска градина "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в 
селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета 
на общината".  

 

o 5. Младежки конкурс за плакат на Международния филмов фестивал 
„Любовта е лудост"  
Краен срок: 15 юли 2018 г.  

В конкурса могат да участват ученици и студенти до 35-годишна възраст с 
авторски плакат на тема „Любовта е лудост" (размер 50/70 см.), който да 

съдържа надписа „Международен филмов фестивал „Любовта е лудост" или 
International Film Festival „Love Is Folly". 

 

o #CEDEFOPPHOTOAWARD 2018  

Краен срок: 15 юли 2018 г., 23:59 часа CET  
CEDEFOP, Европейският център за развитие на професионалното обучение, 
стартира #CedefopPhotoAward 2018. 

Целта на конкурса е да мобилизира групи от ЕС на професионално обучаващи 
се (в професионалното образование и обучение - първоначално или 

продължаващо професионално обучение по-късно), плюс Норвегия и 
Исландия, за да покажат какво представляват професионалното образование 
и обучение за тях и да илюстрират техния ежедневен учебен опит. 

Снимките трябва да разказват история. Участниците трябва да формират екип 
от максимум четирима членове и да създадат оригинална снимка - сбор не 

повче от три до пет снимки и разказ - до 100 думи. 
Индивидуалните участия няма да бъдат приемани. Само един отбор от всяко 
училище / институция за професионално образование и обучение може да 

участва в конкурса. Всеки отбор може да подаде само една фотография. 

 

o Конкурс за стипендия „The Global Study Awards 2018"  
Краен срок: 20 юли 2018 г.  

Главната цел на наградата е да насърчи младите хора да учат в чужбина като 
част от висшето си образование, за да изживеят и изследват нови страни, 

култури и езици. Ето защо британският съвет IELTS, Асоциацията ISIC и 
StudyPortals стартираха наградите за глобално обучение. Глобалните награди 
за обучение признават чуждестранните студенти като положителен, променящ 

живота опит за много ученици, отваряйки умовете си към алтернативни 
начини на лична и професионална кариера, както и насърчаване на 

междукултурното разбирателство и толерантност. 
За: Кандидати на възраст над 18 години от 1 януари 2018 г., които са 
направили тест IELTS в център на Британски съвет и имат валиден формуляр 

за изпитване (TRF), издаден от Британския съвет след 1 юни 2017 г.  

 

http://urban-mag.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82.html
http://urban-mag.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82.html
http://www.eurodesk.bg/news/c5/i981/cedefopphotoaward-2018/
http://youthub.bg/2018/04/konkurs-za-stipendiya-the-global-study-awards-2018/


o Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка", 25 и 

26 август 2018, Старозагорски Бани  
Краен срок: 20 юли 2018 г.  

В събора могат за вземат участие: 
- групи, представящи народни традиции и обичаи – един обичай в рамките на 
10 минути; 

- певчески и инструментални групи, изпълняващи изворен фолклор – до две 
произведения – с обща продължителност от 5 до 8 минути; 

- фолклорни танцови групи и ансамбли – програма в рамките на 10 минути; 
- индивидуални изпълнители на народно творчество (до двама от колектив) - 
с обща продължителност до 5 мин. за всеки индивидуален изпълнител. 

 

o Конкурс за кратък разказ  
Краен срок: 23 юли 2018 г.  
Разказите следва да са на английски език. Дължината следва да е от 1500 до 

5000 думи. Двойни кавички следва да се използват за реч и единични кавички 
- за други подходящи цели. 

Конкурсът се провежда в две категории: 
- Автори на възраст до 21 години с награда от 1000 GBP (безплатно участие); 
- Автори на възраст над 22 години с награда от 250 GBP (вписване нза 

участие - 10 GBP или 5 GBP с идентификационен номер на студент). 

 

o Шести конкурс за Голямата награда за научна и изследователска 
дейност "Софийски университет "Св. Климент Охридски"  

Краен срок: края на м. юли 2018 г.  
Целта на Наградата е да материализира и потвърди признанието от страна на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски" към видни български учени, 
допринесли за увеличаване престижа на науката и за издигане на нивото на 
научните изследвания в България, както и да поощрява приемствеността в 

науката. В допълнение: Наградата е признание за международния престиж на 
българската наука, за приложимостта на резултатите от научното изследване 

и популяризацията на науката и нейните достижения. 
Наградата се дава в две групи от научни области: 
- една Награда за природо-математическите науки; 

- една Награда за социални и хуманитарни науки. 

 

o BG06RDNP001-8.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 
по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти" от 
мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване 

жизнеспособността на горите"  
Краен срок: 31 юли 2018 г. 17:30 ч.  
Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на 

подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията с горски продукти" от мярка 8 „Инвестиции в 

развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите" от 

https://bit.ly/2HKbEKT
https://bit.ly/2HKbEKT
https://hgwellscompetition.com/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/shesti_konkurs_za_golyamata_nagrada_za_nauchna_i_izsledovatelska_dejnost_sofijski_universitet_sv_kliment_ohridski
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/shesti_konkurs_za_golyamata_nagrada_za_nauchna_i_izsledovatelska_dejnost_sofijski_universitet_sv_kliment_ohridski
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/de14b67f-c9af-43c1-867b-666dc3b46338
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/de14b67f-c9af-43c1-867b-666dc3b46338
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/de14b67f-c9af-43c1-867b-666dc3b46338
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/de14b67f-c9af-43c1-867b-666dc3b46338
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/de14b67f-c9af-43c1-867b-666dc3b46338


Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) чрез: 

1. подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни 
места, чрез: 

а) насърчаване преработката и подобряване маркетинга на горските 
продукти; 
б) подпомагане закупуването или вземането на лизинг на нови машини и 

оборудване за първична преработка на дървесина; 
2. подобряване състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво 

стопанисване, чрез: а) подпомагане провеждането на отгледните сечи във 
високостъблените и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна 
възраст; 

б) подпомагане закупуването или вземането на лизинг на щадящи почвата и 
ресурсите машини и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на 

дървесина за едно или повече стопанства; 
в) подпомагане на устойчивото управление на горите чрез въвеждане на 
добри производствени практики, в т.ч. системи за управление на качеството и 

подготовка за сертификация.  

 

o Нова покана за набиране на проекти по Схемата за насърчаване 
използването на електрически превозни средства  

Краен срок: 31 юли 2018 г.  
Бенефициери по тези проекти могат да бъдат централната администрация и 

нейните териториални подразделения и общинските администрации. Всеки 
бенефициер може да кандидатства за финансиране от ИПК максимум за три 
превозни средства. 

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно 
средство и e в размер на: 

- 20 000 лв. за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 
(4+1 места),  

- 10 000 лв. – за хибридни електрически (plug-in) превозни средства 
категория M1 и N1 (4+1 места),  
- 20 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както 

и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на 
обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук), 

- до 50% от стойността им, но не повече от 3000 лв. за допълнителна 
надстройка,  
- 30 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 

места), категория М1 или N,  
- 40 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2. 

o Конкурс за гражданско предприемачество на младежи 2018  
Краен срок: 31 юли 2018 г.  
Тази глобална платформа дава възможност на младите предприемачи (на 

възраст 15-35 години) от цял свят да се ангажират за по-мирен свят. 
Участниците се приканват да представят своите новаторски идеи и проекти 

със социално въздействие, които защитават и изпълняват една или повече от 
17-те цели на устойчивото развитие. 

 

http://ecofund-bg.org/bg/programs/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5/
http://ecofund-bg.org/bg/programs/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5/
https://www.entrepreneurship-campus.org/


o Конкурс за младежко гражданско предприемачество  

Краен срок: 31 юли 2018 г.  
Приемат се заявления за участие за Конкурса за младежко гражданско 

предприемачество, с цел да се даде възможност на младите предприемачи да 
създадат устойчив свят. 
Цели на конкурса: 

- Без бедност 
- Без глад 

- Добро здраве и благополучие 
- Качествено образование 
- Равенството между половете 

- Чиста вода и канализация 
- Достъпна и чиста енергия 

- Достоен труд и икономически растеж 
- Промишленост, иновации и инфраструктура 
- Намалени неравенства 

- Устойчиви градове и общности 
- Отговорна консумация и производство 

- Действия по климата 
- Животът под водата 

- Животът на сушата 
- Мир, правосъдие и силни институции 
- Партньорства за целите 

Младите хора от цял свят са поканени да представят своите иновативни идеи 
и проекти със социално въздействие, които защитават и изпълняват едно или 

повече от 17-те цели на устойчивото развитие. 
Кандидатите трябва да бъдат на възраст между 15 и 35 години, да оперират 
предприятие под формата на бизнес, организация с нестопанска цел или 

неформална програма. Кандидатства се на английски език. 

 

o Международен конкурс за кратък комикс  
Краен срок: 31 юли 2018 г.  

Конкурсът се провежда ежегодно от Международния фестивал на комиксите и 
игрите в Лодз, Полша. 

Конкурсът е за кратък комикс с дължина до 8 страници. Страниците трябва да 
са във вертикален формат (210 x 297 mm) или A3 (297 x 420 mm). 
Допустимите техники са: графика, живопис, дигитално изкуство и 

фотография. Всеки участник може да представи един комикс.  
Конкурсът е отворен за всички и няма дадена тема на творбите. 

 

o Конкурс за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на 

Алма матер за 2018 г.  
Краен срок: 31 юли 2018 г.  

Целта на Наградата е да потвърди признанието от страна на Столична община 
към младото поколение учени на Софийския университет "Св. Климент 
Охридски" от всички научни области. 

Кандидатурите се предлагат с решение на факултетния съвет. Предложението 
се придружава от препоръка за дейността и заслугите на кандидата; научна 

https://www.entrepreneurship-campus.org/
http://komiksfestiwal.com/en/konkursy/miedzynarodowy-konkurs-na-krotka-forme-komiksowa/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/startira_konkurs_t_za_nagradata_na_stolichna_obschina_za_naj_dob_r_mlad_uchen_na_alma_mater_za_2018_g
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/startira_konkurs_t_za_nagradata_na_stolichna_obschina_za_naj_dob_r_mlad_uchen_na_alma_mater_za_2018_g


биография и списък с публикации. За периода на присъждане на Наградата 

един факултет може да прави предложение само за една кандидатура. 

 

o Покана за участие в XV хоров фестивал и конкурс в град Пусан, 
Република Корея  

Краен срок: 31 юли 2018 г.  
От 17 до 20 октомври 2018 г. в град Пусан, Република Корея, ще се проведе 

XV хоров фестивал и конкурс, в който досега са взели участие изтъкнати 
хорове от 42 страни. 

 

o Конкурс ЕКООБЩИНА 2018  

Краен срок: 31 юли 2018 г.  
ЕКООБЩИНА е конкурс, който има за цел да открои значението на 
прилагането на добри практики на местно ниво в шест ключови области, които 

представляват стълбовете на едно устойчиво градско развитие: 
- енергийна ефективност на обществените сгради и частните жилища; 

- управление на водите; 
- управление на отпадъците; 
- устойчива градска мобилност; 

- управление на обществените пространства – категория, създадена през 2018 
г.; 

- спорт и гражданско общество, създадена през 2018 г. (за граждани / НПО). 
Конкурсът е предназначен за всички български общини и отличава във всяка 
една от първите пет посочени по-горе области една голяма община (+ 40 000 

жители, с изключение на категорията „управление на водите": +10 000) и 
една малка община (- 40 000 жители, с изключение на категорията 

„управление на водите": -10 000). 

 

o Фестивал на духовите оркестри и мажоретни състави "Ритъмът на 
морето 2018", 1 и 2 септември, Поморие  

Краен срок: 1 август 2018 г.  
Фестивалът има за цел да даде шанс за изява на хора от различна възраст, за 
повишаване на мотивацията им да се занимават с творческа дейност. 

Фестивалът няма конкурсен характер и е отворен за всички читалища, ЦРД, 
ОДК, частни школи и училища. 

Духовите оркестри, придружаващи мажоретните състави могат да участват със 
самостоятелно изпълнение в рамките до 15 мин. 
Организатори: Община Поморие и Читалище „Просвета 1888"  

 

o Награди за научна журналистика 2018  
Краен срок: 1 август 2018 г.  
Приемат се творби, публикувани в периода 16 юли 2017 г. - 15 юли 2018 г. 

Участниците могат да подадат до три конкурсни материала във всички (в една 

http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=168&c=1789&CTypeID=5
http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=168&c=1789&CTypeID=5
http://ecoobchtina.bg/
https://bit.ly/2jYi12f
https://bit.ly/2jYi12f
https://sjawards.aaas.org/


или повече категории). 

Категории: 
- Голям вестник: ежедневни или седмични вестници с тираж от 150 000 или 

повече 
- Малък вестник: Ежедневни или седмични вестници;  
- Голям вестник: ежедневни или седмични вестници с тираж от 150 000 или 

повече; 
- Малък вестник: Ежедневни или седмични вестници с тираж по-малко от 150 

000; 
- Списание: Включително неделни списания на вестници; 
- Видео-репортаж: Сегменти или програми с продължителност повече от 20 

минути; 
- Video Новини: Сегменти или програми с продължителност 20 минути или по-

малко; 
- Аудио: радио или подкаст; 
- Онлайн; 

- Детски научни новини: Отворени за журналисти, работещи в медии - печат, 
излъчване или онлайн - за отлични постижения при отразяване на научни 

новини за деца, включително млади тийнейджъри до 14-годишна възраст. 
За: Журналисти по цял свят. 

Награди: Златна награда - 5 000 щ.д. и Ссребърна награда - 3 500 щ.д. 

 

o Годишен фотоконкурс "WaterPIX" (Снимки за водата)  
Краен срок: 15 август 2018 г.  
Европейската агенция за околната среда (EАОС) обяви годишен фотоконкурс 

„WaterPIX" – снимки за водата. Целта на фотоконкурса е да насочи 
вниманието към водата като жизненоважен ресурс за всички форми на живот 

на Земята. 
Снимките трябва да са в една от следните категории: Водата и хората (Water 

and us), Водата и природата (Water and nature), Водата и икономиката (Water 
and the economy).  
В конкурса могат да участват граждани на държавите членки на ЕС и на 

Западните Балкани, които са на възраст над 18 години. 

 

o Община Вършец стартира публично-частно партньорство за 
благоустрояване и озеленяване на имоти - публична общинска 

собственост  
Краен срок: текущо до средата на август 2018 г.  
Право да кандидатстват за финансиране на обекти имат:  

- Физически и юридически лица;  
- Местни общности;  

- Неправителствени организации.  
Максималният размер на финансиране на малките благоустройствени 

дейности е до 1 000 лв.  
Партньорите ще участват финансово или нефинансово (труд,), в размер на 25 
% от общата стойност на проекта. 

Срок за изпълнение на одобрен обект – 30 дни. 
Срок за изпълнение на дейностите за текущата година: до 31.10.2018 г.  

http://eea.government.bg/bg/press-center/news/fotokonkurs-posveten-na-vodata-obyavyava-eaos
http://www.varshets.bg/index.php?option=news&range=news&id=990
http://www.varshets.bg/index.php?option=news&range=news&id=990
http://www.varshets.bg/index.php?option=news&range=news&id=990


Средствата за финансиране на малките проекти са осигурени от бюджета на 

общината за 2018 година.  

 

o Търсят се доброволци за GOCAMP - най-големия образователен проект 
в Украйна  

Краен срок: август 2018 г.  
Искате ли да получите опит на доброволец в лятно езиково училище за деца в 

Украйна? 
GoCamp търси английски / немски / френски говорещи чужденци, които ще 
дойдат в Украйна и ще си взаимодействат с децата на английски / немски / 

френски език, ще се забавляват и ще имат незабравимо преживяване! 
Ще получите специално обучение и възможност да споделите опит в следните 

сфери: STEAM (наука, технологии, инженерство, изкуство, математика), 
лидерство и кариера, гражданско съзнание, спорт и здраве. 
Помислете за тази чудесна възможност да се включите и да откриете Украйна! 

Нека да променим Украйна заедно и да изпълним детските мечти! 
Доброволецът следа: 

- да е навършил 18 години; 
- да желае да работи с деца; 
- да иска да споделя знанията с младото поколение украинци; 

- да говори английски свободно; 
- да има интерес или опит в сферите на STEAM (наука, технологии, 

инженерство, изкуство, математика), гражданско съзнание, лидерство и 
кариера, спорт и здраве. 
Можете да изберете някоя от следните опции: 

>> 23 февруари - 16 март 2018 г. - 3-седмично училище GoCamp AfterSchool в 
цяла Украйна (с безплатни уикенди и обучение по ориентация на 23-25 

февруари) 
>> 2 юни - 20 юни (обучение за доброволци на 2-5 юни) 

>> 9 юни - 27 юни (обучение за доброволци на 9-12 юни) 
>> 2 август - 17 август (обучение за доброволци на 2-5 август) 
>> 9 август - 23 август (обучение за доброволци на 9-12 август) 

 

o BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-

2"  
Краен срок: 27 август 2018 г.  

Допустими кандидати за финансиране са общините на 28 града опорни 
центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.  
Общият бюджет е 38 170 000,00 лв.  

Основна цел на процедурата за предоставяне на БФП е да се повиши 
енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния 

сектор в общините бенефициенти.  
Поставен е минимален праг от 200 000 лв. и максимален - от 1 200 000 лв. за 

едно проектно предложение, което може да включва един или няколко обекта 
на интервенция – както жилищна, така и публична инфраструктура. 
Дейностите целят постигане най-малко клас на енергопотребление „С" в 

жилищния сектор, в сгради от културната, образователната и социалната 
инфраструктура и в сгради на държавната и общинската администрация, 

https://gocamps.com.ua/en/volunteer
https://gocamps.com.ua/en/volunteer
http://bgregio.eu/shemi/153/mrrb--oprr.aspx
http://bgregio.eu/shemi/153/mrrb--oprr.aspx


както и за намаляване на крайното енергийно потребление и разходите за 

енергия, включително и на емисиите на парникови газове.  

 

o Проект "Ученически практики - фаза 1"  
Краен срок: около 27 август 2018 г.  

Практиката продължава 240 астрономически часа и трябва да завърши най-
късно до 09.11.2018 г.  

Практиката се провежда в реална работна среда. 

 

o BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 
социалните услуги за възрастни и хора с увреждания"  

Краен срок: 30 август 2018 г.  
Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална 
социална инфраструктура" на ОПРР 2014-2020, с общ бюджет 41,4 млн. лв. и 

с допустими кандидати - общини, включени в Картата на резидентните услуги 
и Картата на услугите за подкрепа в общността.  

Настоящата процедура е насочена към изпълнението на следния 
инвестиционен приоритет: 
„Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за 

националното, регионалното и местното развитие, намаляването на 
неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на 

по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, 
културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в 
институции, към услуги, предоставяни в общността". 

 

o Националната литературна награда „Дора Габе" 2018  
Краен срок: 31 август 2018 г.  
Наградата е учредена през 2002 г. и се връчва за първи път през 2003 г. по 

повод 115 години от рождението на поетесата. С наградата се удостояват 
автори със значителни художествени постижения в духа на посланията на 

Дора Габе и принос в националната литература. 

 

o Конкурси EU in My Region  
Краен срок: 31 август 2018 г. 23:59 часа  

Направете най-добрите си снимки на проект, финансиран от ЕС, и ги 
изпратете на конкурса за снимки. Бихте могли да спечелите обиколка на 
Европа в пътуваща фотоизложба! 

Напишете история за финансиран от ЕС проект и участвайте в конкурса за 
блог, за да спечелите обучение по комуникация в ЕС. 

Изпробвайте знанията си за регионите и храната в ЕС и спечелете сладки 
награди! (Победителите в теста (общо осем) ще бъдат обявявани два пъти 
месечно: на 15 и 30 май, юни, юли и август.) 

http://upraktiki.mon.bg/
http://www.bgregio.eu/shemi/152/protsedura-za-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg16rfop001-5-002-podkrepa-za-deinstitutsionalizatsiya-na-sotsialnite-uslugi-za-vazrastni-i-hora-s-uvrezhdaniya.aspx
http://www.bgregio.eu/shemi/152/protsedura-za-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg16rfop001-5-002-podkrepa-za-deinstitutsionalizatsiya-na-sotsialnite-uslugi-za-vazrastni-i-hora-s-uvrezhdaniya.aspx
https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=27614&sid=36
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/


 

o Конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването и 

книгоразпространението в община Елена 2018  
Краен срок: 31 август 2018 г.  

Подпомагат се проекти, свързани със: 
1. създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството 

и културата; 
2. образователни и обучителни инициативи в областта на изкуствата и 
културата; 

3. научни изследвания, документални издания, публикации, анализи в 
областта на изкуството и културата; 

4. възстановки, спектакли, концерти, филми и др., свързани със значими 
исторически събития, включени в културния календар на община Елена; 
5.представяне възможностите на град Елена като културно средище; 

6. стимулиране на любителското изкуство. 

 

o Грант за фотографи  
Краен срок: 31 август 2018 г.  

Photogrvphy Grant е платформа на PhotogrVphy Magazine, която дава 
възможност за получаване на опит и навизане в професионалната 

фотография. 
В изданието за 2018 г. можете да изпратите творби си в следните категории: 
Body; Climate; Daily life; Experimental; Urban. 

Могат да кандидатстват фотографи на възраст 18+ от всяка страна. 
Всеки кандидат може да подаде само 1 проект с до 10 снимки. 

 

o 13. Традиционен врачански есенен панаир, 14 - 19 септември 2018  

Краен срок: началото на месец септември 2018 г.  
От 14 до 19 септември 2018 г. на панаирната площадка пред стадион „Христо 

Ботев" ще се проведе 13-ия традиционен Врачански есенен панаир. По 
инициатива на общинското ръководство акцент в него са местните занаятчии 
и производители. Занаятчии от Чипровци, Троян, Габрово, Горна Оряховица, 

Казанлък, Панагюрище, Варна, Пловдив, Стара Загора и други градове ще 
покажат уменията си в производството на млечни продукти, хляб, домашни 

сладка, пчелни продукти, вино, български облекла, био стоки, грънчари. 
Част от атракциите ще бъде представянето на автентични народни 
инструменти, ликьор от рози и грънчарско колело, картини от вълна, ръчно 

рисувани чаши, карвинг свещи. В рамките на панаира гостите ще могат да 
видят на живо как се произвежда сапун – Сапунена работилница показва 

продукти от натурални съставки с терапевтичен ефект. На място ще работят 
още майстори ножари и копаничари, ще се предлагат реплики на старинни 
български накити като нагръдници и пафти. Читалища от община Враца ще 

представят традиционни ястия и специалитети, като събраните средства ще се 
дарят за благотворителни цели. 

Община Враца определя като основна цел на панаира възраждане на 
българските ценности. Посетителите ще могат да видят бродирани сувенири, 
ще се показват народни носии, изработка на икони от дърво, битова 

http://elena.acstre.com/currentNews-2670-obyaven_e_tazgodishniyat.html
http://elena.acstre.com/currentNews-2670-obyaven_e_tazgodishniyat.html
http://grant.photogrvphy.com/
http://www.sabori.bg/ob-vratsa/view.html?oid=76076


керамика, каменна пластика, ковано желязо и сувенири от естествени камъни. 

И тази година на изложението в шатри ще се предлагат храни и напитки от 
местни производители.  

За веселото настроение допринасят и атракционите, които ще предложат 
вълнуващи изживявания на малки и големи. В програмата на културните 
прояви на Врачански есенен панаир са включени изпълнители от различни 

музикални жанрове. За най-малките гости са предвидени много изненади. 
Заявки за участие се приемат от началото на годината, като крайният срок е 

началото на месец септември. Търговците, които желаят да вземат участие в 
панаира, който се организира от Община Враца, могат да подадат своите 
заявления в Центъра за административно обслужване на гражданите или на 

имейл адрес: 
obshtinavr@b-trust.org 

 

o Конкурс „Журналистика за развитие"  

Краен срок: 1 септември 2018 г.  
„Журналистика за развитие" е конкурс за журналисти с принос в обективното 

и компетентно отразяване на проблемите на развитието, с фокус върху Целите 
за устойчиво развитие и Официалната политика за развитие, както и 
ангажиментите на България. 

Можете да кандидатствате с до 3 медийни продукта, които демонстрират 
работата Ви по темите на конкурса, като това могат да бъдат: новини и 

аналитични статии, програми на медии с национално или регионално 
покритие, включително печатни и електронни публикации, радио, 
телевизионни програми и др. 

Може да кандидатства всеки журналист от електронна, печатна или онлайн 
медия.  

Организатор: Българска платформа за международно развитие 

 

o Международен конкурс за рисунка с пастел  
Краен срок: 4 септември 2018 г.  

За 20-а поредна година по инициатива на американското списание Pastel 
Journal се организира международен конкурс за рисунка с пастел, в който 
могат да участват автори от цял свят.  

В конкурса могат да участват автори, навършили 16 години, в следните 
категории: пейзаж и интериор; портрет и фигура; натюрморт и цветя; 

животни и дивата природа; абстракция. 
Присъждат се: 5 големи награди в размер съответно на 5000, 2500, 2000, 
1500 и 1000 долара, 25 награди в отделните категории (от 75 до 500 долара) 

и 70 почетни награди (публикация в Pastel Journal). 
Таксите за участие в конкурса са 30 долара на рисунка (до 3 август) и 35 

долара след тази дата. 

 

o Конкурс „Сайт на годината"  
Краен срок: 4 септември 2018 г.  

Инициативата има за цел да покаже и отличи най-добрите българските 

mailto:obshtinavr@b-trust.org
http://bpid.eu/?p=1394&lang=BG
http://urban-mag.com/%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB-2018.html
http://bgweb.bg/


сайтове. 

Участниците ще могат да се включат в една от десетте категории - девет за 
сайтове и една е за мобилни приложения - Фирмен сайт; Личен сайт; Сайт на 

институция; Сайт на събитие; Електронен магазин; Медиен сайт; Блог; 
Продуктов сайт; Сайт за услуги; Мобилно приложение. 
Единствено изискване е сайтовете да бъдат на български език. 

 

o Програма LIFE - Покана за интегрирани проекти  
Краен срок: 5 септември 2018 г. за предаване на концепции  
Интегрираните проекти (ИП) по подпрограмата за околната среда са проекти 

за изпълнение в голям териториален мащаб (регионални, мулти-регионални, 
национални или транс-национални) екологични планове или стратегии 

произтичащи от специфичното законодателство на ЕС по околната среда, 
разработени в съответствие с други актове на Съюза или разработени от 
органите на държавите-членки, най-вече в областта на природата (Натура 

2000 управление на мрежата), вода, отпадъци и въздух, като същевременно 
се гарантира участието на заинтересованите страни и насърчаване на 

координирането с и участието на най-малко един друг европейски източник, 
национално или частно финансиране. 

 

o H2020-BBI-JTI-2018 Покана за представяне на предложения в рамките 

на работния план за 2018 г. на публично-частно партньорство 
„Биотехнологични производства"  
Краен срок: 6 септември 2018 г., 17:00 ч. (брюкселско време)  

Поканата за 2018 г. е петата от общо седем покани между 2014 г. и 2020 г. 
Има 4 стратегически насоки: суровини, процес, продукти и навлизане в 

пазара. 

 

o Access City Award 2018 - Достъпен европейски град  
Краен срок: 11 септември 2018 г.  

Всеки български град с над 50 000 жители може да кандидатства в конкурса 
за Достъпен европейски град. Иницативата се организира от Европейската 
комисия съвместно с Европейския форум за хората с увреждания за осма 

поредна година. 
Целта на инициативата е да се даде гласност на усилията на общините да 

направят европейските градове по-достъпни и по-добри места за живот и 
работа както за хора с увреждания, така и за възрастни хора. 
Тази година ще бъдат оценявани усилията на местните власти да направят по-

лесен достъпа до обществени и частни жилищни сгради, детски площадки, 
работна среда, обществен транспорт и комуникационни технологии. 

Победителите ще бъдат наградени по време на официална церемония по 
случай международния ден за хората с увреждания, която ще се проведе в 
Брюксел, Белгия.  

Конкурсът се провежда във връзка с ангажиментите на държавите-членки за 
прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, тъй 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/integrated/index.htm
http://europe.bg/bg/articles/news/2018/04/11/pokana-za-predlozheniya-v-ramkite-na-publichno-chastno-partnorstvo
http://europe.bg/bg/articles/news/2018/04/11/pokana-za-predlozheniya-v-ramkite-na-publichno-chastno-partnorstvo
http://europe.bg/bg/articles/news/2018/04/11/pokana-za-predlozheniya-v-ramkite-na-publichno-chastno-partnorstvo
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1141&eventsId=1208&furtherEvents=yes


като достъпността е един от стълбовете на Европейската стратегия за хора с 

увреждания на Европейския съюз „За Европа без бариери". 

 

o Четвърти национален конкурс за книги за деца  
Краен срок: 15 септември 2018 г.  

Община Гоце Делчев и Народно читалище „Просвета -1865" организират 
конкурс под надслов: „Да върнем книгите в ръцете на децата". 

В конкурса могат да участват поети и писатели, издали книги за деца на 
български език през 2017 и 2018 год. 

 

o Програма LIFE - Покана за подготвителни проекти  

Краен срок: средата на септември 2018 г.  
Подготвителните проекти целят да отговорят на специфичните нужди за 
развитие и прилагане на политиката и законодателството на Съюза по околна 

среда или климата. Конкретните теми са: 
1. Мониторинг на биоразнообразието във фермерските ландшафти; 

2. Оценка на условията в полу-естествените пасища; 
3. Създаване на европейска мрежа за опазване на частните земи; 
4. Предпроектно проучване за изграждане на зелен списък на Натура 2000 

мрежата; 
5. Подкрепа за местен и регионален мониторинг на качеството на въздуха; 

6. Информираност и образование за почвата; 
През 2018 г. ще бъде публикувана покана за представяне на предложения за 
подготвителни проекти в подпрограмата LIFE за околна среда, но няма да 

бъде публикувана покана за участие в подпрограмата LIFE за действия в 
областта на климата. 

 

o Международен конкурс за дизайн на значки  

Краен срок: 17 септември 2018 г.  
Конкурсът се организира от британското дизайн студио Stereohype в 2 

основни категории: единична значка и поредица от 4 значки. 
Участниците трябва да са навършили 18 години и да представят авторски 
дизайн. 

Присъждат се 6 награди, от които една специална награда. 
За: Дизайнери, фотографи, илюстратори – професионалисти и студенти от цял 

свят. 

 

o Покани за представяне на предложения в рамките на работната 
програма за отпускане на безвъзмездни средства в областта на 

трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за 
свързване на Европа за периода 2014—2020 г.  
Краен срок: вижте в текста  

18 септември 2018 г. е краен срок за подаване на предложения за покани по: 

https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=27272&sid=7
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/preparatory/index.htm
http://urban-mag.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.155.01.0010.01.BUL&toc=OJ:C:2018:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.155.01.0010.01.BUL&toc=OJ:C:2018:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.155.01.0010.01.BUL&toc=OJ:C:2018:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.155.01.0010.01.BUL&toc=OJ:C:2018:155:TOC


- CEF-TC-2018-2: Автоматизиран превод  

- CEF-TC-2018-2: Електронно доставяне (eDelivery)  
- CEF-TC-2018-2: Електронно фактуриране (eInvoicing) 

Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по посочените три 
покани е 10,5 милиона евро. 
15 ноември 2018 г. е краен срок за подаване на предложения за покана по: 

- CEF-TC-2018-5: Отворени публични данни (Public Open Data)  
Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по тази покана е 

18,5 милиона евро. 
22 ноември 2018 г. е краен срок за подаване на предложения за покана по: 
CEF-TC-2018-3: Киберсигурност Общият ориентировъчен бюджет за избраните 

предложения по тази покана е 13 милиона евро. 

 

o Подкрепа за транснационални проекти за укрепване на правата на 
лица, заподозрени или обвинени в престъпления, и на правата на 

жертвите на престъпления  
Краен срок: 19 септември 2018 г. 17:00:00 часа  

Целите на тази покана са: 
- да допринесе за ефективното и съгласувано прилагане на наказателното 
право на ЕС в областта на правата на лица, заподозрени или обвинени в 

престъпления (приоритет на процесуалните права); 
- да допринесе за ефективното и съгласувано прилагане на наказателното 

право на ЕС в областта на правата на жертвите на престъпления (приоритет 
за правата на жертвите). 

 

o Ограничена покана за представяне на предложения за публични 

органи за предотвратяване и борба с расизма, ксенофобията и други 
форми на нетолерантност, и по-специално престъпления от омраза  
Краен срок: 27 септември 2018 г. 17:00:00 часа  

Приоритети: 
Публичните органи носят основната отговорност за осигуряване на адекватен 

отговор на расизма, ксенофобията и другите форми на нетолерантност, като 
разработват и прилагат правила, политики, инструменти и практики за 
предотвратяване, противодействие и, където е уместно, за санкциониране на 

техните прояви, по-специално престъпления от омраза и реч на омразата и да 
осигури справедливост, защита и подкрепа на жертвите.  

Тази отговорност се отнася преди всичко до органите на реда и наказателното 
правосъдие, включително полицията, прокуратурата и съдилищата. Други 
обществени органи, включително тези, които отговарят за равенството, 

недискриминацията, образованието, здравеопазването или социалното 
благосъстояние, също играят роля и допринасят за цялостното и ефективно 

реагиране. 
Продължителността на проектите не трябва да надвишава 24 месеца. 

Грантовете представляват до 80% от допустимите разходи. 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2018.html


o 12-и Национален литературен конкурс „Яна Язова" 2018  

Краен срок: 30 септември 2018 г.  
В конкурса могат да участват автори на възраст от 14 до 35 години с 

максимум 3 разказа в 3 екземпляра (до 5 машинописни страници всеки). 
Конкурсът е анонимен. Разказите се изпращат в плик на адрес: Лом – 3600, 
ул. „Славянска" № 1 (за Йорданка Тушанска – главен библиотекар в НЧ 

„Постоянство 1856" – Лом). Данните за участника – име, презиме, фамилия, 
точен адрес, ЕГН, тел. (e-mail) се поставят в отделен плик. 

Присъждат се: първа награда (200 лв.), втора награда (150 лв.), трета 
награда (100 лв.), специална награда за участник от Лом. 
Организатори: Община Лом и Народно читалище „Постоянство 1856" – Лом 

 

o Номинации за годишните награди на Фондация „Глобални библиотеки 
– България" за 2018 г.  
Краен срок: 30 септември 2018 г.  

Годишните награди на Фондацията са учредени в изпълнение на мисията и 
целите ? за подпомагане на приобщаването на българските граждани към 

информационното общество и осигуряването на равен достъп до информация, 
култура, знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната.  
Отличия ще бъдат присъдени в четири категории – за национална и 

регионална медия, за спомоществовател и за публична институция, 
допринесли за популяризирането на дейността на обществените библиотеки в 

страната. 
Тази година ще бъдат приемани номинации за постижения през периода 1 
октомври 2017 г. до 30 септември 2018 г. 

 

o BG05SFOP001-3.003: Граждански контрол върху реформата в 
съдебната система  
Краен срок: 30.09.2018 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 

2019 – 2020 г.); 30.09.2020 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се 
изпълняват 2021 – 2022 г.)  

Процедурата цели да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното 
обществено недоверие към съдебната система. Процедурата ще подкрепя 
откритото участие на всички активни в сферата НПО и професионални 

организации при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за 
реформи и предложения за подобрения в съдебната система. Ще бъдат 

подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на 
провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така 
и в прокуратурата, в това число защитата на свидетелите, икономическият и 

финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и 
сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт. Приоритетни ще 

бъдат проектите, които въз основа на такъв анализ предлагат пренасяне на 
добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в 

структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и 
професионалните практики. Ще бъдат подкрепени и мерки за извършване на 
изследвания на общественото мнение и широко застъпване на дискусиите и 

формите на повишаване на отчетността и гражданското участие. 
Допустими кандидати: 

http://urban-mag.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2018.html
http://www.glbulgaria.bg/bg/node/33099
http://www.glbulgaria.bg/bg/node/33099
https://www.eufunds.bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://www.eufunds.bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema


- Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани 

в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) 
при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г., или 
вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат 
поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване. 

- Професионални организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или 
регистрирани/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата 

на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, 
съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, 
нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, 

работещи в сектора на правосъдието, които имат поне една приключена 
финансова година към датата на кандидатстване. 

Бюджет: 2 000 000 лв. – за втория срок за кандидатстване; 2 000 000 лв. – за 
третия срок за кандидатстване 

 

o Награди за белетристика на жени авторки 2018: Кратък разказ  

Краен срок: 1 октомври 2018 г.  
Състезанието е отворено за жени от всяка националност от всяка страна и 
приветства истории с дължина от 300 до 3000 думи (без заглавието). Таксата 

за участие е 10 GBP. 
Всички жанрове са добре дошли. 

 

o Покана за проекти за предотвратяване и борба с расизма, 

ксенофобията и други форми на нетолерантност  
Краен срок: 4 октомври 2018 г. 17:00 часа брюкселско време  

Поканата е насочена към подкрепа на проекти, насочени към предотвратяване 
и борба с расизма, ксенофобията и други форми на нетолерантност, чрез: 
- подобряване на отговорите на престъпления, свързани с омраза, и реч на 

омразата, включително, но не само, наказателноправни средства; 
- подпомагане на жертвите на престъпления от омраза и реч на омразата; 

- предотвратяване на омраза чрез насърчаване на толерантността и 
социалното сближаване. 
В този смисъл проектите могат да бъдат насочени към специфичните 

особености на определени форми на нетолерантност като антисемитизма, 
анти-мюсюлманската омраза, хомофобията и трансфобията, антиджипсизма, 

ксенофобията и антимигрантската омраза, афрофобията, престъпленията от 
омраза срещу хората с увреждания. 
Проектът може да бъде национален или транснационален. 

Заявлението трябва да включва поне две организации (кандидат и партньор). 
Заявената безвъзмездна помощ от ЕС не може да бъде по-ниска от 75 000 

EUR. 

 

o V. Национален младежки конкурс за есе 2018 с международно участие 
„ПРИЯТЕЛСТВОТО В НАШИЯ СВЯТ"  

Краен срок: 7 октомври 2018 г.  

https://mslexia.co.uk/competition/wfa-short-story-comp-2018/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html
http://bit.ly/2EWWXl6
http://bit.ly/2EWWXl6


Могат да участват деца и младежи от 7 до 18 години от България и чужбина. 

Конкурсът включва eсета на български език, както и есета на различни от 
българския езици, родни за участниците в конкурса - напр. арменски, руски, 

турски, полски, иврит, ромски, чешки и т.н.  
Конкурсът се провежда в две възрастови групи за всички езици: 
Първа група – от 7 до 13 години 

Втора група – от 13 до 18 години 
Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2018 година. 

Есетата следва да са написани през 2018 година и да не са публикувани. 
Всяко есе не бива да надвишава 2 стандартни страници /формат А4/ с кегел 
12 (размер на шрифта). Организатори: Община Стара Загора, Народно 

читалище" Родина 1860" - Стара Загора, Клуб „Млад писател" и вестник 
„Teen's Paper". 

 

o Покана за представяне на предложения за подкрепа на национални 

или транснационални проекти за недискриминация и интеграция на 
ромите  

Краен срок: 9 октомври 2018 г. 17:00:00 часа  
Тази покана има за цел да съфинансира национални или транснационални 
проекти, които се ангажират с ротиводействие на поне с едно от следните 

основания за дискриминация по чл. 19 от Договора за функционирането на 
Европейския Съюз: расов или етнически произход, религия или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална ориентация. 
Тази покана ще финансира дейности по: 
- събиране и проучване на данни; мониторинг на прилагането на 

законодателството за недискриминация; - обучение на професионалисти; 
- взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество, включително 

идентифициране на най-добрите практики, които могат да бъдат приложени в 
други участващи държави; 

- дейности за разпространение и повишаване на осведомеността 
(включително на местно равнище), като семинари, конференции, кампании 
или дейности в социалните медии и пресата; 

- представителство на интересите на жертвите, независим мониторинг и 
докладване; 

- изграждане на капацитет и овластяване. 
Първоначалната продължителност на проектите не трябва да надвишава 24 
месеца. 

Безвъзмездната помощ ще бъде определена чрез прилагане на максимален 
процент на съфинансиране на 80% от допустимите разходи. 

Ориентировъчният бюджет, определен за тази покана, е 3 600 000 EUR. 
Насърчават се кандидатите да ограничат размера на предложените 
партньорства до максимум 6 организации (водеща и партньори). 

 

o Покана за представяне на предложения за наблюдение, 
предотвратяване и противодействие на омразата в интернет  
Краен срок: 11 октомври 2018 г. 17:00 часа брюкселско време  

Поканата ще подкрепи следните приоритети: 
- Проекти, насочени към разработване, проучвания и анализи на 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2018.html


социологическия пейзаж и тенденциите в онлайн речта на омразата; 

- Проекти за разработване на онлайн алтернативи и контра-наративи и 
насърчаване на развитието на критичното мислене у интернет потребителите; 

- Проекти, насочени към борба с незаконната онлайн реч на омразата в 
социалните платформи / Интернет компании (съгласно определението в 
националното законодателство за транспониране на Рамково решение 

2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с някои форми и прояви на расизъм 
и ксенофобия чрез наказателното право) и засилване прозрачност относно 

начина, по който проявите на речта на омразата се разглеждат в онлайн 
света. 
Предложенията, които се основават на дейностите, свързани с прилагането на 

Кодекса на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, 
пораждащи омраза, са от особен интерес. 

Проекти, насочени към разработването на автоматични технологии/отговори 
като средство за контранаративи на расисткото и ксенофобското слово, са от 
особен интерес. 

Въпреки че предложенията не е необходимо да бъдат транснационални, 
добавената стойност на проектите, включващи организации от повече от една 

участваща държава, е от особен интерес. 
Проекти, насочени към справяне с онлайн омразата срещу журналисти, 

събирането на данни, свързани с онлайн злоупотреби срещу медийните 
участници, и анализ на въздействието им върху демократичния дебат (като 
продължение на Годишния колоквиум за основните права от 2016 г.) също са 

един от приоритетите на поканата. 
Проектът може да бъде национален или транснационален. 

Заявлението трябва да включва поне две организации (кандидат и партньор). 
Заявената безвъзмездна помощ от ЕС не може да бъде по-ниска от 75 000 
EUR. 

 

o USAID: Иновации в Програмата за наблюдение и оценка на храната за 
бъдещето  
Краен срок: 12 октомври 2018 г.  

Американската агенция за международно развитие (USAID), Бюрото за 
продоволствена сигурност (BFS), Дирекция "Стратегическо планиране и 

управление на програмата" (SPPM), отдел "Мониторинг и оценка", приканват 
кандидатури за финансиране от квалифицирани американски и 
неамерикански, неправителствени организации с нестопанска цел и 

международни организации да осъществяват дейности, които разработват, 
тестват или прилагат иновативни методи за мониторинг или оценка на 

дейностите или програмите за изхравнмането на бъдещетоа / глобалната 
програма за продоволствена сигурност. 
Правителството на САЩ, в партньорство с други правителства, гражданското 

общество, многостранните институции за развитие, научноизследователските 
институции, университетите и частния сектор, ще доразвие досегашния опит 

чрез Feed the Future за справяне с тези предизвикателства, сигурност и 
подобряване на храненето чрез фокусиране на усилията около три 
взаимосвързани и взаимозависими цели: 

- Приобщаващ и устойчив икономически растеж, ръководен от селското 
стопанство; 

- Укрепена устойчивост между хората и системите; 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=297972
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=297972


- Добре нахранено население. 

USAID възнамерява да осигури общо до 5 милиона долара общо финансиране 
за период от три години. Сумите за възлагане достигат до 1 000 000 USD. 

Могат да кандидатстват всички отговарящи на условията квалифицирани 
субекти, включително: НПО с нестопанска цел, институти на висшето 
образование и публични международни организации или международни 

организации. USAID силно насърчава кандидатстване от нови и разнообразни 
партньори. 

 

o Грантове за подкрепа на транснационални проекти за съдебно 

обучение, обхващащи гражданското, наказателното право или 
основните права  

Краен срок: 25 октомври 2018 г. 17:00 часа брюкселско време  
Целта е да се допринесе за ефективното и съгласувано прилагане на правото 
на ЕС в областта на гражданското право, наказателното право и основните 

права, съдебната етика и върховенството на закона, като се подпомогне 
отстраняването на нуждите от обучение на правосъдието в тези области. Тя 

също така е насочена към специфичните нужди от обучение на съдебните 
служители и съдебните изпълнители, както и служителите в затворите и 
пробационните служители. 

Тази покана подкрепя обучението на съдии, прокурори, съдебни служители, 
други свързани с правосъдието, като адвокати, нотариуси, съдебни 

изпълнители, медиатори, както и съдебни устни преводачи и преводачи, 
затворнически и пробационен персонал. 
Заявленията трябва да са транснационални и да включват организации от 

най-малко две участващи държави. 
Исканата от ЕС безвъзмездна помощ не може да бъде по-ниска от 30 000 EUR. 

 

o Ограничена покана за представяне на предложения за подкрепа на 

националните ромски платформи  
Краен срок: 8 ноември 2018 г. 17:00 часа брюкселско време  

Приоритетът на тази ограничена покана е да подпомогне създаването или 
укрепването на националните процеси на консултации в държавите-членки 
посредством националните платформи за ромите, свикани и ръководени от 

националните центрове за контакт за ромите. 
Тази покана ще финансира дейности, подкрепящи активното партньорство 

между заинтересованите страни при разработването, изпълнението и 
мониторинга на националните стратегии за интегриране на ромите (НСИР) или 
интегрираните политически мерки в държавите-членки. 

Дейностите могат да включват: 
- Срещи и мероприятия на национално, регионално или местно ниво на 

националните ромски платформи, включително тяхната подготовка, 
организация и последващи дейности. 

- Оценка и преглед на мерките за интегриране на НСИР и ромите, обмен и 
трансфер на практики, които се досазват като ефективни на местно ниво. 
С проектопредложение може да кандидатства официално определената 

Национална контактна точка за ромите. 
Безвъзмездна помощ от ЕС не може да бъде по-висока от 65 000 евро. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-nrcp-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-nrcp-ag-2018.html


Продължителността на проекта не следва да надвишава 12 месеца. 

Индикативният бюджет за тази покана е 1 000 000 EUR. 
Планирана дата на обявяване на поканата: 12 юни 2018 г. 

 

o Покана за представяне на предложения за предотвратяване и борба с 

насилието, основано на пола, и насилието срещу деца  
Краен срок: 13 ноември 2018 г., 17:00 часа брюкселско време  

Приоритети: 
1. Предотвратяване на насилието, основано на пола: Този приоритет се 
фокусира върху първичната превенция, по-специално върху променящите се 

социални норми и поведение, с цел да се сложи край на толерантността към 
всички форми на насилие, основано на пола 

2. Защита и подкрепа на жертви и свидетели на домашно насилие 
3. Координацията и/или адаптирането на службите за подкрепа на жертвите 
ня сексуално насилие и насилие, основано на пола, да включвабежанци и 

мигранти (деца, жени, LGBTI лица, мъже и момчета) 
4. Предотвратяване и реагиране на кибернасилието, вчиято основа е 

сексуалното насилие и насилието, основано на пола (насочено към деца, 
жени, LGBTI лица, мъже и момчета) 
5. Насърчаване на внедряването на политики за закрила на децата в различни 

ситуации и сектори 
Дейностите могат да включват по всички приоритети: 

- взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество 
- проектиране и изпълнение на протоколи, разработване на работни методи, 
които могат да бъдат прилагани в други региони или държави 

- изграждане на капацитет и обучение на професионалисти 
- дейности за повишаване на осведомеността и образование 

Проектът може да бъде национален или транснационален. 
Проектопредложението следва да включва поне две организации (кандидат и 

партньор). 
Заявената безвъзмездна помощ от ЕС не може да бъде по-ниска от 75 000 
EUR. 

 

o Конкурс за сатирична комедия "Алеко Константинов"  

Краен срок: 15 ноември 2018 г.  
Във връзка със 155-годишнината от рождението на своя патрон Сатиричният 

театър "Алеко Константинов" обяви Конкурс за сатирична комедия "Алеко 
Константинов". 
Конкурсът е явен. За участие в него се допускат непубликувани, непоставяни, 

не участвали в други конкурси нови сатирични комедии, чийто обем 
позволява създаване на спектакъл с продължителност от поне 80 минути. Не 

се разглеждат драматургични миниатюри. Броят на актьорите, необходимите 
за поставянето на текста, не бива да надхвърля 15 души. Всеки автор има 

право на участие с една пиеса. 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
http://satirata.bg/news/%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7/


o 16-ти годишен фотоконкурс на SMITHSONIAN  

Краен срок: 30 ноември 2018 г.  
Конкурсът се провежда в 6 категории: Естествен свят, Пътуване, Хора, 

Американски опит, Променени изображения, С мобилния. 
За: Фотографи на възраст 18 години и повече. 

 

o Конкурс за исторически роман 2018 на ЛЕКСИКОН - Издателството за 

българска литература  
Краен срок: 30 ноември 2018 г.  
В конкурса могат да участват лица над 18 години. Участието е индивидуално. 

Приемат се само непубликувани ръкописи.  
Сюжетът на произведението трябва да обхваща периода от 1 септември 1944 

година до 27 април 1960 година. Наградният фонд на конкурса е 10 (десет) 
хиляди лева. 
Конкурсът се провежда под егидата на община Пловдив, с подкрепата на 

"Полфарма" и медийната подкрепа на БНТ, НДК, НЦК, Дарик радио, множество 
информационни и културни сайтове. 

 

o Публикувани са новите Правила за целева финансова подкрепа на 

дейности в областта на музейното дело и изобразителни изкуства, 
сценични изкуства, регионални културни дейности, прояви в областта 

на любителското творчество, литературно, книжовно и нематериално 
културно наследство, утвърдени със заповед № РД09-253/11.04.2018 
г.  

Краен срок: 31 декември 2018 г.  
Кандидатите могат да бъдат финансирани само веднъж в рамките на 

календарната година. 
Целевата финансова подкрепа не може да надвишава 75% от допустимите 
разходи по проекта. 

 

o Награда за намаляване на замърсяването на въздуха  
Награден фонд: 3 млн. евро 
Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2018-а година. 

Целта на наградата е да се намали замърсяването на въздуха в градските 
райони чрез развитие на иновативни решения. Тези решения трябва да бъдат 

достъпни и устойчиви, и те трябва да докажат, че могат ефективно да 
премахнат и / или предотвратят образуването на прахови частици в 
атмосферата (изпускателни системи на превозните средства не са включени). 

 

o Покана по Хоризонт 2020: Кръгови био-базирани бизнес модели за 
селските общности  
Краен срок: 23 януари 2019 г. 17:00:00 часа  

Цел на поканата: За да се даде тласък на развитието на био-икономиката в 

https://www.smithsonianmag.com/photocontest/
https://www.facebook.com/lexiconpublisher/posts/1869111840066947
https://www.facebook.com/lexiconpublisher/posts/1869111840066947
http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=1876&CTypeID=1
http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=1876&CTypeID=1
http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=1876&CTypeID=1
http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=1876&CTypeID=1
http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=1876&CTypeID=1
http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=1876&CTypeID=1
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-492_en.htm?locale=en
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-rur-10-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-rur-10-2019.html


Европа, има нужда от бизнес модели, които да могат да се репликират лесно в 

различни условия и контекст с относително ниски нива на инвестиции, риск и 
техническа сложност. По-широк кръг от предприемачи в селските райони 

трябва да се включат в нововъзникващия био-бизнес сектор, включително 
фермери, собственици на гори, техните сдружения и малкия селски бизнес. 
Това ще помогне да се диверсифицира и съживи икономиката и да се създадат 

качествени работни места в селските райони. 
Въз основа на установена система за хранително-вкусовата промишленост, 

предложенията следва да разглеждат разнообразни допълнителни био-
процеси и крайни продукти, които биха могли да бъдат интегрирани в 
системата и които са жизнеспособни в малък мащаб (на ниво от ферма до 

селска общност). Проектът следва да тества и демонстрира гехнологичната 
готовност в кръгова конфигурация.  

Предложенията могат да са насочени към всяка комбинация от нехранителни 
биологични продукти, но проекти, които са съсредоточени предимно върху 
биогорива или биоенергия, не са допустими. Изборът на източниците на 

суровини трябва да избягва отрицателното въздействие върху 
продоволствената сигурност. Предложенията трябва да се съсредоточат върху 

единна система за хранително-вкусовата промишленост, която трябва да бъде 
обща в Европа и да предлага висок потенциал за репликация, и може да бъде 

съчетана с устойчиво управление на природни територии и / или използване 
на маргинални земи. Трябва да се извърши цялостна оценка (икономическа, 
екологична и социална) на интегрираната система. Проектът следва да 

включва бизнес план и набор от варианти и препоръки.  

 

o Бъдещи и нововъзникващи технологии - Open Challenging Current 
Thinking  

Краен срок: 24 януари 2019 г. 17:00:00, 18 септември 2019 г. 17:00:00, 
13 май 2020 г. 17:00:00 брюкселско време  

Специфично предизвикателство: 
Да се положат основите на радикално нови бъдещи технологии от всякакъв 
вид от визионерски интердисциплинарни сътрудничества, които разтварят 

традиционните граници между науките и дисциплините, включително 
социалните и хуманитарните науки. Тази тема също така насърчава 

движещата роля на нови участници в научните изследвания и иновациите, 
включително отлични млади изследователи, амбициозни високотехнологични 
МСП и за първи приети участници в " Бъдещи и нововъзникващи технологии" 

по "Хоризонт 2020" от цяла Европа. 

 

o FET-Open Challenging Current Thinking  
Краен срок: 24 януари 2019 г. 17:00:00 часа; 18 септември 2019 г. 

17:00:00 часа; 13 май 2020 г. 17:00:00 часа  
Търсят се проекти за авангардни интердисциплинарни изследвания с висока 

степен на риск / с голямо въздействие, които имат всички изброени по-долу 
основни характеристики ("FET gatekeepers"): 
- Радикална визия 

- Технологична цел - пробив 
- Амбициозни интердисциплинарни изследвания 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html


 

o Награда "Хоризонт" "Подобрена мобилност за възрастни хора" - 2 млн. 

евро  
Краен срок: 28 февруари 2019 г.  

Целта на конкурса е да се разработят иновативни и устойчиви решения за 
мобилност за възрастни хора (65+).  

Представените решения се очаква да съчетаят технологични, социални и 
поведенчески характеристики и трябва да бъдат изпълнени за няколко месеца 
по време на състезателния период.  

 

o Покана "Социални и икономически последици от миграцията в Европа 

и политиките за интеграция"  
Краен срок: 14 март 2019 г. 17:00 часа брюкселско време  

Предложенията трябва да направят преглед на дългосрочните последици на 
миграцията на обобщено и междунационално равнище на ЕС за 
икономическия растеж и производителността, равнищата на заетост и 

заплатите, предприемачеството и фискалните и социалните въздействия. 
Трябва да се анализират политиките, свързани с интеграцията на мигрантите, 

включително бежанците. Особено внимание следва да се обърне на проблеми, 
основани на пола, и уязвимите групи като деца без придружител и лица без 

гражданство. 

 

o H2020 Към предизвикателството на интеграцията на мигрантите чрез 
решения, основаващи се на ИКТ  
Краен срок: 14 март 2019 г. 17:00 ч.  

Проектопредложенията трябва да се отнасят най-малко до една от трите теми: 
1. Управлението на интеграцията на мигрантите може да бъде улеснено, напр. 

като съчетават уменията си с тези, които са необходими в държавите-членки и 
асоциираните страни, като се изготвят специализирани програми за обучение 

или създават специфични инструменти за подкрепа на вземането на решения; 
2. Могат да се предоставят по-добри и персонализирани услуги, които да 
отговарят на потребностите на мигрантите; 

3. По-ефективни интеграционни стратегии могат да бъдат дефинирани и 
прилагани на местно равнище за устойчиво приобщаване на мигрантите и 

базирано на фактите обществено приемане на миграцията. 

 

o Разбиране на моделите за миграционна мобилност: разработване на 
сценарии за миграция в средносрочен и дългосрочен план  
Краен срок: 14 март 2019 г., 17:00 часа брюкселско време  

Действието цели да подобри базата от знания за потоците, мотивите, 
нагласите и поведението, свързани с миграцията, от качествена и 

количествена гледна точка. Сценариите и прогнозите ще информират 
основаното на доказателства управление и регулаторни рамки на 

международно равнище и на равнище ЕС, както и съответните секторни 
политики в държавите-членки на ЕС, напр. социалните, здравните, 

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-innovation
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-innovation
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-03-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-03-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-migration-06-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-migration-06-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-01-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-01-2019.html


образователните и свързаните с пазара на труда политики и въздействието 

върху политиките за социално подпомагане и обществените системи за 
социална сигурност. Действието цели да подобри и статистическите данни и 

методи в сътрудничество с националните статистически институти, 
съответните организации и Евростат. 

 

o Програма LIFE - Покана за проекти за изграждане на капацитет  

Краен срок: 31 март 2019 г. в 16:00 часа брюкселско време  
Проектите за изграждане на капацитет предоставят финансова подкрепа на 
дейностите, необходими за изграждане на капацитета на държавите-членки, 

включително националните или регионалните звена за контакт на LIFE, с цел 
да се даде възможност на държавите-членки да участват по-ефективно в 

програмата LIFE. 

 

o Конкурс за наградата "Блокчейн за социално благо"  
Краен срок: второ тримесечие на 2019 г.  

Европейската комисия търси най-добрите идеи на база блокчейн технологията 
чрез специален конкурс, чиято голяма награда възлиза на 5 млн. евро. 
Идеите трябва да имат чисто социален принос, да са децентрализирани, да 

позволяват прозрачност и да разполагат с мащаб. 
Ключовият момент във всяка идея трябва да бъде прозрачността. Гражданите 

на Европейския съюз трябва да могат да следят какви са процесите вътре в 
институцията. 

 

o Horizon Prize Cleanest engine of the future  

Краен срок: 20 август 2019 г.  
Наградата ще бъде присъдена на участниците за решение, интегрирано в 
прототип на системата, което ще бъде в състояние да демонстрира намаляване 

на емисиите на замърсители и понижаване на разхода на гориво в реални 
условия, без да засяга оперативните способности на превозното средство. 

Наградата е в размер на 3,5 млн. евро. 

 

o BG16RFOP001-6.002 Процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ "Развитие на туристически атракции"  

Краен срок: 31 декември 2021 г.  
Приоритетната ос е насочена към реставрация, консервация, опазване, 
популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на 

изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за недвижими 
културни ценности с категория „световно значение" или „национално 

значение". За целите на настоящата процедура недвижимите културни 
ценности с категория „световно значение" или „национално значение" ще 
бъдат означавани с понятието обекти на културното наследство.  

Финансирането по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм" представлява 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/capacity/index.htm
https://profit.bg/regionat/ek-obyavi-konkurs-za-blokcheyn-proekti-s-nagrada-ot-5-mln-evro/
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-engine
http://www.bgregio.eu/shemi/151/mrrb--oprr.aspx
http://www.bgregio.eu/shemi/151/mrrb--oprr.aspx


комбинация от финансиране с безвъзмездни средства и финансиране от 

финансов инструмент. Комбинираното финансиране е предназначено за 
проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се 

финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от 
безвъзмездно финансиране, за да са финансово жизнеспособни.  
Максимален размер на помощта:  

- До 9 779 150,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима 
културна ценност/и с категория „национално значение", от които не повече от 

85% могат да са предоставени като БФП;  
- До 19 558 300,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима 
културна ценност/и с категория „световно значение", от които не повече от 

85% могат да са предоставени като БФП. 
По настоящата процедура за предоставяне на БФП допустими кандидати са:  

- Министерство на културата;  
- Всички общини на територията на Република България;  
- Институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са 

юридически лица. 

 

o Грантове за пътуване на Schwarzkopf Foundation  
Краен срок: 1 август  

Фондация Schwarzkopf предлага туристически грантове на млади хора, които 
желаят да изучават специфични културни или политически аспекти на 

европейската интеграция на място. 

 

o Стаж в Съда на Европейските общности  
Краен срок: 30 септември и 30 април всяка година  

Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени 
стажове с максимална продължителност от пет месеца. Стажовете обикновено 
се провеждат в Дирекцията за изследвания и документация, 

Информационната служба, Генералната дирекция за писмени преводи или 
Дирекция Устни преводи. 

 

o Фонд "Условия на труд"  

Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число.  
Фонд "Условия на труд" финансира:  

1. Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова 
значимост и приложимост на резултатите.  
2. Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с 

конкретна практическа приложимост /финансиране до 30 на сто от стойността 
на проекта/ свързани с:  

а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;  
б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или 
съоръжения;  

в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на 
рискове на работното място;  

г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството 

http://schwarzkopf-stiftung.de/en/awards/reisestipendien/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=597


на труда;  

д) подобряване на санитарно- хигиенните условия;  
е) обезопасяване на машини и съоръжения;  

ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;  
3. Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на 
професионалните болести.  

4. Разработване и издаване на учебни и информационни материали;  
5. Организиране и провеждане на специализации в областта на 

здравословните и безопасни условия на труд.  
6. Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания.  

 

o Opportunity Fund - Фонд „Възможности"  

Краен срок: текущ  
Roma Initiatives Office кани роми и про-ромски организации и неформални 
групи, мрежи или физически лица от Албания, България, Чешката република, 

Унгария, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия и Испания, да кандидатстват 
за безвъзмездна помощ за спешни действия за сумата до 15 000 щ.д. 

Подкрепят се своевременни действия и възможности, които насърчават 
структурните промени в полза на ромите или са отговор на анти-ромски 
събития и тенденции. 

 
Фонд „Възможности" предоставя грантове за дейности и неотложни действия в 

размер до 15 000 щ. д. с цел усвояване на широк набор от възможности към 
момента на тяхното възникване или осигуряване на своевременна реакция в 
кризисни ситуации.  

Насоките за кандидатстване са достъпни вече и на български! 
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund 

Кандидатите трябва да представят концепции на английски език. 

 

o Проекти за подобряване условията на труд  
Краен срок: ежемесечно до 25-то число  

Фонд "Условия на труд" към министъра на труда и социалната политика 
предоставя безвъзмездно средства за: 
1. финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с 

браншова значимост и приложимост на резултатите; 
2. финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на 

условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа 
приложимост, свързани със: 
а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти; 

б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или 
съоръжения; 

в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на 
рискове на работното място; 

г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството 
на труда; 
д) подобряване на санитарно-хигиенните условия; 

е) обезопасяване на машини и съоръжения; 
ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд; 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund-20150916
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=601&lang=


3. разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания; 

4. разработване и издаване на учебни и информационни материали; 
5. организиране и провеждане на специализации в областта на 

здравословните и безопасни условия на труд. 
Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми имат всички 
физически и юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни 

съвети по условия на труд. 
Максимален размер на средствата за финансиране от фонда: до 30% от 

одобрените и действително извършени разходи за реализиране на проекта, но 
не повече от 100 000 лв.  
НАРЕДБА № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на 

проекти и програми от фонд "Условия на труд"  

(https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/baneri/fond%20usloviq%2
0na%20trud/naredba1.doc) 

Документи за кандидатстване 
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=601&lang=) 

 

 

Благодарим 

на всички наши партньори, които работят и допринасят за развитието 
на общността ни !!! 

Готови сме да отговорим на възникнали от Вас въпроси. 

Не се колебайте и се свържете с нас !!! 
  

Център ―Образование за демокрация‖, 
гр.Пловдив, ул.‖Константин Фотинов‖ № 15 

Web: www.centerbg.org,  

E-mail: center@centerbg.org 
GSM: 0888 62 50 96  

Теl./Fax: 032/62 83 74 
гр.Пловдив 4000, ул.‖Константин Фотинов‖ № 15, 

  

Източници на информация:  ―ФРМС‖ ; www.eufunds.bg;  
ЗА ФОНДОВЕТЕ online; 

 
 

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=601&lang
http://www.centerbg.org/
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