
Държава Проект Бенефициер Стойност в лв. Финансиране 
през 2019г.

Финансиране 
през 2020г.

1 Сърбия Детска олимпийска ваканция Босилеград 2019 г.
Проектът предвижда осигуряване на педагогически извънкласни дейности, насочени към многостранното 
възпитание на учениците чрез спорт, култура, изкуство, екология, опазване на обичаи и традиции.

Културно-информационен 
център "Босилеград"

35 000 35 000 0

2 Укрепване на европейското измерение на образованието в Република Сърбия чрез изграждане и развитие на 
капацитета на институциите и отделните лица да участват в проекти и дейности за международно 
сътрудничество
Проектът има за цел да укрепи европейското измерение на образованието в Сърбия чрез изграждане и 
развиване на капацитета на институциите. 

Фондация „Темпус“ 45 000 45 000 0

3 Създаване на качествено туристическо съдържание чрез подобрение на инфраструктурата на комплекса 
Нешков връх и прилежащата около него територия
Проектът се осъществява от Община Цариброд и предвижда разработването на туристически продукт, в рамките 
на който ще могат да се инициират различни мероприятия свързани с областите на религията и културата.   
Проектът ще допринесе за икономическото развитие на града чрез въвеждане на нови туристически пакети за 
туристи от България и Сърбия.

Oбщина Цариброд 180 000 89 999 90 001

4 Екологично образование – аз и природата, гимназия "Св. Св. Кирил и Методий"
 Проектът е насочен към популяризиране на екологията и екологичните възгледи сред младите хора - не само 
към учениците в гимназията, но и към цялата младежка общност. Проектът предвижда теоретично и практическо 
обучение на ученици от основното и средното училище за значението на рециклирането на отпадъците и 
запознаване с някои практически методи за рециклиране.

Гимназия "Св. Св. Кирил и 
Методий", Цариброд

30 000 30 000 0

5 Реконструкция на голямата зала на Дома на културата в село Иваново
Целта на проекта е реконструкцията на голямата зала в Културния център в с. Иваново. Проектът е от важно 
значение за местната мултиетническа общност, състояща се от сърби, българи, унгарци, словаци и др. 
Реализирането на този проект ще има пряко въздействие върху средата на развитие на културната идентичност и 
многообразие в село Иваново.

КЦ Иваново, Република 
Сърбия

20 000 20 000 0

6 Платформа за малцинствени новини: използване на модерните технологични средства за насърчаване на 
толерантност и междукултурализъм
Проектът е продължение на изпълнения от Центъра за изследване на миграцията през 2018 г. проект, в резултат 
на който за първи път в национален сръбски ежедневник бяха публикувани статии и новини на малцинствени 
езици, включително на български език, както и електронен ежемесечен бюлетин за малцинствата на сръбски и на 
английски език. Ежедневникът се разпространява до всички сръбски институции, национални съвети на 
малцинствата, неправителствения сектор, дипломатическия корпус и международни организации. Проектът се 
подкрепя и съфинансира от Посолството на САЩ в Белград . 

Център за изследване на 
миграцията, Белград

35 000 35 000 0

7 Югоизточна Сърбия по стъпките на Европейското земеделие
Целта на проекта е обучение на дребни фермери в устойчиво управление на малките им селски стопанства, 
обучение в агро маркетинг и продуктово брандиране, въвеждане на нови технологии в обработката на земите с 
цел екологичната им защита, преработката на селскостопанската продукция от овощарството и 
зеленчукопроизводството в завършени продукти, които могат да бъдат брендирани като местни, обучение в 
използването на финансовите инструменти, които предстои да бъдат въведени в Сърбия с прилагането на 
европейската програма ИПАРД за Сърбия, обучение в изготвянето на проекти и кандидатстване за финансиране 
по европейските програми. 

Агенция за консултиране и 
развитие на 
предприемачеството – 
Сърбия, гр. Вршац

50 000 50 000 0

8 Детска олимпийска ваканция Босилеград 2020 г.
Проектът се реализира в няколко последователни години и се е превърнал в добре прието и очаквано събитие за 
Босилеград. Основната цел на проекта е да възпитава децата от Босилеград в нравствени добродетели, дух на 
толерантност, зачитане на културните традиции и солидарност през свободното време, както и да способства за 
тяхното здраве и повишаване на двигателната им активност. 

Културно-информационен 
център „Босилеград“

38 700 38 700 0

9 Рубрика „Фарче"
Цел на проекта е представянето на творчеството на деца и младежи чрез новите медии в интернет-
пространството. Този проект работи за опазване на културата, традициите и творчеството на принадлежащите 
към националните малцинства в Република Сърбия и способства за развитието на мултикултурно общество. 

Сдружение на гражданите 
„Емблема“, Република 
Сърбия

43 089 21 545 21 545

10 Европейска Гимназия
Проектът предвижда демонтаж на старата дървена дограма и монтаж на нова PVC дограма в Гимназията в 
Босилеград. Проектът е с висока добавена стойност за местното население в Босилеград, по-голямата част от 
което е от български произход. Модернизирайки инфраструктурата на училището ще се подобри и енергийната 
ефективност на сградата. Проектът допринася за развитието на града и на местното население. Проектът 
допринася за изграждането на положителен образ на Република България сред местното население като активен 
участник в процеса на съживяване и подпомагане на силно икономически засегнатите райони, характеризиращи 
се с висока безработица и силна миграция.

Гимназията в гр. 
Босилеград

103 715 51 856 51 856

11 Укрепване на капацитета на сръбското министерство за интеграция в ЕС като носител на преговорния процес за 
глава 22
Целта на проекта е задълбочаване на капацитета на Министерство на европейската интеграция на Сърбия по 
отношение на работата на преговорна група по гл. 22, професионалните журналисти и другите компетентни 
институции в областта на регионалната политика и координацията на структурните инструменти, която е от 
компетентността на Министерство на европейската интеграция на Сърбия. Предвиждат се студийни пътувания на 
служители на Министерство на европейската интеграция в избрани държави-членки на ЕС, работилница за 
журналисти и висока видимост на проекта. 

Министерство на 
европейската интеграция 
на Република Сърбия

41 054 20 527 20 527

12 Младите хора в съвременното общество ( 1-ва и 2-ра фаза)
Проектът цели да създаде устойчиви механизми за съхранение, развитие и инвестиране в младежта като 
социален капитал, което е обществено значим въпрос за Република Сърбия. Очакваното положително 
въздействие и устойчивост на постигнатите резултати ще способства за утвърждаването на образа на България 
като устойчив и значим партньор. 

Българо-сръбски център – 
Враня

28 308 14 154 14 154

Стартирано финансиране на проектити през 2019 г.
 РМС№ 893/2018, РМС №119/2019 г., РМС №176/2019 г., РМС№ 473/2019, РМС№ 515/2019 г.,

 РМС№ 516/2019 г.,РМС№ 793/2019 г.

ДВУСТРАННИ ПРОЕКТИ
Сърбия



1 Република 
Северна 
Македония

Лихнида, институт на свободните изследователи Хистерон
Проектът предвижда извършване на комплексни подводни геофизични, геоморфоложки и археоложки 
проучвания на Охридското езеро, които да послужат за нуждите на палеогеографията, археологията, екологията, 
стопанството, корабоплаването и културния туризъм.  Реализацията на предлаганото предпроектно проучване ще 
очертае перспективите пред съвместни научни изследвания на експерти и специалисти от Република Северна 
Македония, Албания и България с приложен характер. В хода на работата ще се изгради международен екип за 
бъдещи подобни изследвания.

Институт на свободните 
изследователи Хистерон, 
Скопие

48 895 24 448 24 448

2 Мостове за по-добро утре 
Проектът предвижда реконструкция на два моста - в центъра на града и в село Ложани.  Реконструкцията на 
двата моста ще допринесе за безопасността на местното население и повишаване качеството на живот в Струга и 
село Ложани.

Община Струга 200 000 100 000 100 000

3 Ново спортно оборудване за здравословни навици и интеграцията на децата 
Проектът ще обхване 4304 деца на възраст от 3 до 14 години от предучилищна и училищна възраст и предвижда 
всички шест основни училища и пет детски градини в община Гьорче Петров да бъдат снабдени с модерно 
спортно оборудване и спортни принадлежности.  Реализирането на проекта ще допринесе за повишаване 
качеството на възпитателно-образователния процес и развоя на социално-икономическата ситуация в общината.

Община Гьорче Петров 68 015 34 007 34 007

4 Балкански пъзел ОУ„Димитър Миладинов“
Проектът „Балкански пъзел” е насочен към сближаване на учениците от побратимените училища ОУ „Димитър 
Миладинов“-Скопие и ОУ “Христо Ботев“- Сандански. Целта на проекта е запознаване с общото културно-
историческо наследство, привличане на вниманието на подрастващите към приликите и разликите на различните 
етнически и културни групи с цел задълбочаване и насърчаване на взаимното уважение и осъзнаване на 
необходимостта и придобивките от всеобхватна балканска интеграция към голямото европейско семейство. 

Община Скопие 36 004 36 004 0

5 Откриване на онлайн образователен център ГАММА
 Проектът има за цел да допринесе за задълбочаване на връзките между България и Република Северна 
Македония чрез подкрепа за модернизирането на образователния процес и отговарящо на предизвикателствата 
на съвременния живот образователно съдържание с общественополезна функция за лицата със специфични 
образователни потребности и всички останали потребители на услугата.

Сдружение център за 
електронна поддръжка 
ФАММА

68 400 68 400 0

6 Укрепване на ромската програма за здравна медиация в Република Северна Македония 
Проектът предвижда да подобри здравното и социално състояние на ромското население в Република Северна 
Македония чрез въвеждането на ромски здравни медиатори. Те играят ролята на връзка за подобряване на 
комуникацията между ромското население и здравната система, насочвайки усилията си да се улесни достъпът 
до здравни грижи на ромите, да се установи доверие между пациентите и доставчиците на здравни услуги и да се 
развият навици за лична грижа и грижа към другите в областта на здравето в общността.

Асоциация за здраве, 
образование и 
изследвания "ХЕРА"

28 668 28 668 0

7 Международни фолклорни дни за представяне на култура, фолклор и традиции от България, Република 
Северна Македония и Албания, община Охрид
Проектът цели създаването на възможности за сътрудничество в областта на културата, фолклора и 
фолклористиката между културните институции на Република Северна Македония и Република България, 
опазване и задълбочаване на културната близост на Балканите. 

Община Охрид 73 646 73 646 0

8 Диалог през уикенда, журналистите против предразсъдъците, кой изгражда речта на омразата между 
България и Република Северна Македония
Проектът е инициатива, насочена към професионалните журналисти в Република Северна Македония и България, 
която следва да се разглежда като малка стъпка за подобряване на медийния диалог между двете страни и като 
естествено продължение на Договора за добросъседство. Реализацията на проекта се очаква да допринесе за 
формирането на атмосфера на взаимно доверие между представители на водещи медии от двете страни, което 
ще насърчи свободата на медийна комуникация между България и Република Северна Македония. 
Допълнително ще допринесе за установяване на контакти и изграждане на приятелства между журналистите от 
Република Северна Македония и България, което ще окаже влияние върху медийното отразяване на събитията в 
двете страни. 

Асоциация МЕДИЯ за 
насърчаване на 
толерантността, диалога и 
правата на човека, гр. 
Скопие

48 525 48 525 0

9 По-добра инфраструктура за по-добро здраве за всички, община Крива Паланка
Проектът предвижда подобряване качеството на живот на гражданите на Крива Паланка чрез създаване на 
условия за здравословен начин на живот посредством подобряване на спортната инфраструктура – изграждане 
на писта за бягане, мини голф игрище и скейт парк. Изпълнението на проектното предложение ще допринесе за 
развитието на нови спортове в Крива Паланка и подобрени условия за тренировки на съществуващите спортове, 
като очакваният брой потребители варира от 200 до 400 и обхваща не само потребностите на младите хора, но и 
тези на професионалните спортисти и по-възрастните в община Крива Паланка и региона. Наличието на 
адекватна и модерна спортна инфраструктура ще послужи за превенция и защита на здравето на гражданите от 
рисковете на заседналия начин на живот.

Община Крива Паланка 143 177 71 589 71 589

10 Овластяване на младите хора за активно участие в процеса на вземане на решения
Обща цел на проекта е насърчаване на младите хора да вземат по-голямо участие в процесите на вземане на 
решения за евроатлантическата интеграция на Република Северна Македония. Проектът ще допринесе за 
изграждането на по-добри връзки между младите от двете държави и  за насърчаване на мултикултурализма. 

НПО „Евроатлантически 
съвет на Република 
Северна Македония

65 222 65 222 0

11 Мултиетнически център за лечение на деца с аутизъм, АДХД и синдром на Аспергер град Тетово
Целта на проекта е оборудване и изграждане на център за ранна диагностика на деца с аутизъм, АДХД и синдром 
на Аспергер. Възможността за откриване на Мултиетнически център за ранна диагностика и лечение на деца с 
аутизъм, АДХД и синдром на Аспергер в град Тетово е от особено значение за целия регион. Партньори на 
проекта са министерства, община Тетово и болницата в града. 

Сдружение за лечение на 
деца с аутизъм, АДХД и 
синдром на Аспергер "В 
МОЯ СВЯТ" - Скопие

240 000 120 000 120 000

12 Съхранение на нематериалното наследство в областта на културата и фолклора на Р Северна Македония, Р 
Албания, Р Гърция и Р България
Изпълнението на проекта ще допринесе за утвърждаване образа на България, като траен партньор на Република 
Северна Македония в областта на културата и защитата на културното наследство. Реализацията на проекта 
обхваща участници от територията на цялата страна и предвижда мероприятия с участието на над 700 души от 
България, Република Северна Македония, Албания, Гърция. Партньор в реализацията на проекта е Община 
Охрид. 

Сдружение за култура и 
изкуство „АртВивенди 
Охрид“

83 152 41 576 41 576

13 Повишаване на административния капацитет на общинските служители за подготовка и управление на 
проекти, финансирани от ЕС
Изпълнението на проекта ще допринесе за утвърждаване образа на България като устойчив партньор на 
Република Северна Македония в областта на изграждане на административен капацитет на местната власт, 
където има дефицит на опит и кадрови капацитет при подготовката, кандидатстването и управлението на проекти 
от ЕС.

Сдружение "Център за 
съвременни изследвания", 
Охрид

40 710 20 355 20 355

Република Северна Македония



14 „Бъдеще без пластмаса“ развитие на обществената отговорност на деца и младежи за опазването на околната 
среда и чистотата на въздуха на Република Северна Македония
Проектът съвпада напълно с приоритетните области за предоставяне на ОПР и е в унисон с Европейската 
стратегия за опазване на околната среда, както и с приетата на 16 януари 2018 г. първа по рода си всеобща 
Европейска стратегия за пластмасите, която полага основите на нова и устойчива икономика в областта на 
пластмасите. Развитието на обществената отговорност на деца и младежи във връзка с опазването на околната 
среда в Република Северна Македония има за цел , чрез запознаване с европейските норми и стандарти за 
екология и опазване на околната среда, да насърчи рециклирането на отпадъци. Чрез една от залегналите 
дейности в проекта – засаждане на дървета, се привлича вниманието на учениците от необходимостта от 
допълнително залесяване на Скопие.

Сдружение на граждани - 
академия за иновативно 
образование, кариера, 
изучаване на български 
език, култура, традиции и 
други интелектуални 
услуги "Здравей" 

52 998 26 499 26 499

15  Е-имунизация 14 лаборатории за ваксиниране против морбили и други инфекциозни заболявания
Проектът съответства на три приоритетни области на сътрудничеството за развитие с Република Северна 
Македония - повишаване качеството на образование и здравеопазване, и грижа за хората с увреждания и в 
неравностойно положение. През 2019 г. в Република Северна Македония бе обявена епидемия от заболели от 
морбили, като правителството въведе задължителна имунизация на всички деца против морбили и други 
инфекциозни заболявания. На територията на цялата страна има 14 лаборатории за имунизация, които нямат 
необходимото електронно оборудване. Осигуряването от страна на България на необходимата техника за 
изготвяне на регистър на имунизациите, ще бъде оценено високо от правителството на Република Северна 
Македония, в частност от Министерството на здравеопазването, което е партньор в проекта. Проектът включва 
предоставяне на специализирана електронна техника на Университета „Св. Кирил и Методий“ за обучение на 
незрящи студенти.

Сдружение на граждани за 
обучение на младежи 
ПЛАН - Б -Скопие

55 000 27 500 27 500

16  Провеждане на лечение и сензорна терапия за деца с аутизъм, АДХД и синдром на Аспергер от социално 
слаби семейства за 2020 г. - гр. Скопие и Охрид
Проектът е продължение на реализиран проект по линия на сътрудничеството за развитие в Република Северна 
Македония, чието изпълнение би спомогнало за утвърждаване образа на България като устойчив и надежден 
партньор. Проектът е насочен към осигуряване на лечение на деца с нарушение на Аутистичния спектър от 
социално слаби семейства от територията на цялата страна. Министерство на труда и социалната политика на 
Република Северна Македония е партньор в проекта.

Сдружение за лечение на 
лица с аутизъм, АДХД и 
синдром на Аспергер „В 
МОЯ СВЯТ“ – Скопие

49 893 24 947 24 947

17 Доставка на медицинско оборудване за ЯЗУ Институт по белодробни заболявания - Козле, гр. Скопие
Проектът съответства на приоритетното направление за предоставяне на ОПР в Република Северна Македония, 
свързано с подобряване качеството на здравеопазване. Целта на проекта е доставка на медицинско оборудване 
за детска белодробна болница Козле, което ще допринесе за значително повишаване нивото на здравеопазване 
и превенция  на заболяванията при децата. Авторитетът и значимостта на партньорите на проекта са 
предпоставка за гарантиране на видимостта и устойчивостта на българската помощ за развитие за Република 
Северна Македония.

НПО Профицио-
Мултиетническа 
толерантност, Скопие

44 700 22 350 22 350

18  Илинденски дни - мост на общото ни бъдеще
Проектът има за цел да повиши осведомеността на младите хора за значимостта на културните ценности и 
традицията за укрепване на добросъседските отношения и развитие на културно-образователно сътрудничество. 
Целите на проекта съответстват на приоритетните области за предоставяне на ОПР, свързани с опазване на 
културното многообразие и развитие на културно-образователно сътрудничество.

Сдружение  „Македонско-
Българско приятелство“, 
Скопие

38 400 19 200 19 200



1 Босна и 
Херцеговина

Детска градина за всички
Проектът предвижда оборудване на детските стаи и помещения на детска градина „Лариса Шугич“ и е насочен 
към подобряване на условията за обучение на най-малките.

Община Котор Варош 27 860 27 860 0

2 Модерна детска градина 
Проектът цели подобряване на условията за игра и обучение на децата от детска градина „Полетарац“ чрез 
подновяване на мебелите в стаите и реконструкция на външната част на сградата.

Община Тузла 35 000 35 000 0

3 Подобряване на условията за обучение
Проектът предвижда подобряване на образователната среда, модернизиране на учебните помещения на 
гимназията и основното училище в общината, както и дейности за повишаване на енергийната ефективност на 
спортната зала в града.

Община Сребреница 35 075 35 075 0

4 Подобряване на санитарно-хигиенните условия в основно училище "Бан Кулин“,селище Високо
Проектът предвижда рехабилитация на санитарните помещения на сградата на училището, което ще осигури 
здравословни условия за 618 ученици и техните преподаватели.

Основно училище „Бан 
Кулин“, селище Високо 

34 000 34 000 0

5 Модерни условия за обучение
Проектът предвижда рехабилитация на сградата на училището в с. Селище, пострадало от наводненията през 
2014 г. – реконструкция на външните части чрез инсталиране на термо- и хидроизолации, което ще осигури 
здравословни условия за обучение на учениците и работа на служители и  учители.

Община Жебче 47 000 47 000 0

6 Изграждане на инфраструктура за младото поколение
Проектът предвижда реконструкция и изграждане на външно пространство за игра на площадка, находяща се 
пред основно музикално училище „Войн Комадина“ и основно училище „Св. Сава“ и други сгради с обществено 
предназначение, което ще даде възможност за осигуряване на пространство от около 760 кв. м. за игри на деца и 
други социални и културни дейности.

Община Зворник 50 000 50 000 0

7 Съвремени условия за обучение, Средно училище "Горни Вакуф“
Проектът предвижда снабдяване на учебните кабинети и класни стаи със съответното помощно оборудване и 
материали за обучение с цел съдействие за подобряване на образователната инфраструктура и създаване на 
възможност за практическо обучение на учениците от гимназията.

Средно училище „Горни 
Вакуф“, община Горни 
Вакуф

49 981 49 981 0

8 Дигитална трансформация
Проектът адресира процеса на цифрова трансформация на държавната администрация, с цел преодоляване на 
пречките пред бизнеса на територията на цяла Босна и Херцеговина. Проектът би изградил индикатори и 
механизъм за последващо следене на процеса на дигитализация на администрацията на всички нива в Босна и 
Херцеговина.

Външнотърговска камара 
на Босна и Херцеговина

65 000 65 000 0

9 Подобряване качеството на образование в основно училище "Стефан Душан“
Проектът цели да подобри качеството на образователната инфраструктура и да създаде подходящи условия за 
образователен процес, чрез подмяна на дограма на училището, осигурявайки енергийна ефективност. 

ОУ „Стефан Душан“, гр. 
Теслич

50 000 25 000 25 000

10 Реконструкция на спортната зала на ОУ "Иван Ковачевич" 
Проектът цели да подобри качеството на образователната инфраструктура и да създаде подходящи условия за 
образователен процес, чрез ремонт на покрива и отоплителната система на залата на училището. Привеждането 
в използваем вид на спортната зала в едно от двете училища в града ще има силен отзвук сред местното 
население.

ОУ „Иван Ковачевич“, гр. 
Мърконич

35 000 17 500 17 500

11 Реконструкция на младежкия дом в гр. Зеница
Проектът цели пълна реконструкция на Младежкия дом на град Зеница, адресирайки нуждите на широка целева 
група, като създава възможности за провеждане на образователния процес в модерни условия. Проектът 
затвърждава доброто сътрудничество с местната власт и България като надежден партньор в сферата на 
образованието.

Община Зеница 45 580 22 790 22 790

12 Допълнително изграждане на образователен и рехабилитационен център в гр. Киселяк
Проектът има за цел да изгради допълнителни помещения в образователен и рехабилитационен център „Анекс“, 
създавайки условия за деинституционализация на деца и възрастни със специални нужди. Проектът ще укрепи 
традиционната роля на България в подкрепа на образователните нужди на децата от общината , като ще създаде 
възможност за модерни условия за обучение и развитие на деца със специални потребности.

Община Киселяк 35 200 17 600 17 600

13 Подобряване на образованието в мултиетническата ДГ в гр. Ливно
Проектът предвижда ремонт на двора на градината и инсталиране на противопожарна система. Реализирането 
на проекта е свързано с подобряването на условията за образование и сигурност в учебното заведение и 
адресира мултиетническа целева група, като ще има добавена стойност за утвърждаване на позитивния образ на 
България.

Детска градина „Слънчев 
мост“, гр. Ливно

20 416 10 208 10 208

14 Изграждане на платформа  (лифт) за деца с увреждания
Проектът адресира подобряването на достъпа до образование на деца с увреждания, което ще има добавена 
стойност за утвърждаване на позитивния образ на България.

ОУ „Петър Петрович – 
Негош“ – Теслич

5 000 2 500 2 500

Босна и Херцеговина



1 Косово Оборудване и частично подобряване на вътрешната инфраструктура на детска градина „Нашето щастие“, 
община Истог
Целта на проекта е повишаване на качеството на предучилищното възпитание в общ. Истог, Косово, чрез 
оборудване на детска градина с необходимите мебели, играчки и  учебни помагала. Оборудването на детската 
градина ще допринесе за повишаване на качеството на предучилищното възпитание и подобряване условията на 
труд на обучаващия персонал,  ще повлияе положително върху методичните и дидактични аспекти в 
образованието на децата.

Детска градина „Нашето 
щастие“, община Истог

28 712 28 712 0

2 Оборудване на кабинети по точни науки-физика, химия и биология
Целта на проекта е подобряване на вътрешната инфраструктура на основното и средно училище в община Щиме 
чрез оборудване на кабинети по физика, химия и биология. С изпълнението на проекта се очаква да  се повиши 
квалификацията на преподавателите и качеството на преподаване предвид по-доброто онагледяване на 
преподавания учебен материал;  да се подобрят учебните резултати на учениците и се увеличат шансовете им за 
професионална реализация. 

 Община Щиме 17 438 17 438 0

3 Оборудване на кабинет по роботика и софтуер
Целта на проекта е подобряване на вътрешната инфраструктура на основното и средно училище в община Щиме 
чрез оборудване на кабинет по роботика и софтуер. С изпълнението на проекта се очаква да  се повиши 
квалификацията на преподавателите и качеството на преподавания учебен материал; да се подобрят учебните 
резултати на учениците и да се усъвършенстват техните комуникационни възможности.

 Община Щиме 14 589 14 589 0

4 Оборудване и закупуване на книги за открита училищна библиотека
  Целта на проекта е подобряване на вътрешната инфраструктура на учебното заведение, чрез оборудване на 
открита библиотека. Изпълнението на проекта   подобрява  възможностите и условията за самоподготовка на 
учениците; повишава техните практически умения и навици за издирване, заучаване и представяне на наученото; 
усъвършенстване на комуникационните им възможности и способностите им за критическо мислене; увеличава 
професионалната им подготовка и повишава шансовете им за професионална реализация.

 Община Щиме 9 779 9 779 0

5 Повишаване на капацитета на професионалистите, работещи с уязвими категории деца от 0 до 6 години – деца 
с увреждания, деца от маргинализирани общности и др. и техните родители и семейства
Целта на проекта е увеличаване капацитета на организациите от Коалицията на НПО за закрила на детето в 
Косово, усъвършенстване на знанията, дейността и опита на професионалистите, работещи с уязвими категории 
деца от 0 до 6 години – деца с увреждания, деца от маргинализирани общности и техните родители и семейства. 

Сдружение на НПО за 
защита на децата KOMF

23 456 23 456 0

6 Подобряване на инфраструктурата на детска градина "Ганимете Тербеши" и благосъстоянието на децата 
Проектът си поставя за цел да допринесе за повишаване качеството на образованието, възпитанието и на 
благосъстоянието на децата от детските градини в общината чрез инвестиции в инфраструктура и оборудване на 
основната кухня в града. Съвместното участие с община Джакова в реализацията на проекта би допринесло за 
осигуряване на по-голяма устойчивост и видимост на българската помощ за развитие и за равномерно 
осъществяване на целите на ОПР.

Община Джакова 29 995 14 998 14 998

7 Подобряване на лечебните заведения за спешна интервенция към община Драгаш
Проектът си поставя за цел, чрез закупуване и доставка на оборудване за спешна помощ, да подобри качеството 
и бързината на медицинското обслужване. Община Драгаш е разположена в планински район, в който живеят 
бошняци, горани, албанци и турци. Бързата медицинска помощ е от ключово значение за осигуряване на 
съвременни медицински грижи. Повишаването на качеството на здравеопазването е приоритет на ОПР в 
Република  Косово.

Община Драгаш 29 337 14 669 14 669

Черна гора
1 Черна гора От българския народ: За болезнените спомени и братството

Проектът има за цел подобряване на здравеопазването в Черна гора чрез закупуването на ултразвук за нуждите 
на болницата в Бело Поле. Проектът обхваща приоритетната област подобряване на качеството на 
здравеопазването, финансиране на дейности, свързани с модернизация на болниците в страната. Бело Поле е 
традиционен обект на българска помощ под различни форми, тъй като жителите и ръководството на общината 
имат значима роля за спасяването на български граждани в трагичния инцидент през 2004 г. в река Лим.

Община Бело Поле 66 980 33 490 33 490

2 Подкрепа за деца и младежи с увреждания в Център за ежедневни грижи в "Даниловград"
Проектът има за цел подобряване на качеството на живот и условията за деца и младежи с увреждания чрез 
оборудване на сензорна стая и закупуването на материали за обучение. Проектът обхваща приоритетната област 
подобряване на качеството на образованието и здравеопазването, защита и грижа за правата на децата с 
увреждания и децата в неравностойно положение.

Център за ежедневни 
грижи в Даниловград

32 760 16 380 16 380

3 Подобряване на системата за управление на отпадъците в Подгорица чрез въвеждане на първично разделяне 
на отпадъците
Проектът е в съответствие с приоритетите на българската ОПР и отговаря на целите на Националния план за 
управление на отпадъците за 2015-2020 г. и Плана за местно управление на отпадъците за 2016-2020 г. на Черна 
гора. Проектът би спомогнал за осъществяване на част от мерките по преговорна глава 27 „Околна среда и 
климатични промени“, свързани с опазването на околната среда. С този проект стартира сътрудничеството по 
линия на ОПР в Черна гора, финансирането на този проект ще допринесе за утвърждаване на образа на страната 
ни като устойчив партньор, подкрепящ процеса на европейска интеграция на Черна гора.

Столична община 
Подгорица

89 772 89 772 0

Косово



1 Албания Изграждане на асфалтов път между град Билищ и село Върник (Лот Първи)
Проектът има за цел подобряване на част от пътната инфраструктура между град Билищ и село Върник в община 
Девол и улесняване на достъпа на жителите на двете населени места, включително в случаи на необходима 
медицинска помощ или реагиране при кризисна ситуация от страна на държавните институции. Предложеният 
проект кореспондира с приоритета „Изграждане на социално значима инфраструктура в малки населени места” 
от Средносрочната програма за помощ за развитие за периода 2016-2019 г. Липсата на пътна инфраструктура и 
откъснатостта на жителите на село Върник (отстоящо на около 6 километра) от град Билищ, затруднява достъпа 
им до медицинска помощ за нуждаещите се, до образование за учениците, до административните услуги за 
гражданите, а също и до търговската мрежа за набавяне на стоки, включително от първа необходимост 
(търговски обекти, дори за хранителни продукти липсват в селото).

Община Девол 1 125 561 562 781 562 781

2 Оборудване на IT кабинет, Училище "Елез Кочи"
Проектът цели да подобри нивото на образование на децата в с. Големи Острен, оборудвайки местното училище 
с кабинет по информатика. Проектът е замислен като първа фаза от цялостно подпомагане на училището, което 
обслужва децата от предучилищна възраст до 12-ти клас от няколко села в изключително труднодостъпен и 
икономически слабо развит район. Крайната цел е утвърждаване на помощта на България за повишаване на 
качеството на образование, подобряване на училищната инфраструктура и цялостно подпомагане на 
демократичните реформи в приграничните и планински райони. Проектът ще спомогне за развитието на 
учениците, техните комуникационни умения, както и подготовката им за професионална реализация. Проектът е 
в изпълнение на приоритетна област „Реконструкция на детски градини, училища и други образователни 
центрове на територията на общини в планинските райони.“

с. Големи Острен 31 377 15 689 15 689

3  Всичко в едно улични слънчеви светлини
Проектът цели да подобри устойчивото управление на природните ресурси, посредством монтиране на ЛЕД 
соларни лампи на улици в четири различни населени места в община Белш. С това не само ще се подобри 
съществуващата осветителна инфраструктура, но ще се постигне повишаване с над 50% на енергийната 
ефективност на общественото осветление. Улиците, които са включени в проекта, водят към важни обществени 
сгради и институции като болници и училища. Реализирането на проекта ще има дългогодишен практически 
ефект за населението и допринася за утвърждаване на имиджа на България като страна –членка на ЕС и  донор. 
Проектът обхваща приоритетната област „Околна среда. Устойчиво управление на природните ресурси, 
използване на възобновяеми източници на енергия, защитата на околната среда, осъзнаване на последиците от 
климатичните промени и борба с тях.“

Община Белш 257 583 128 792 128 792

4  Образование за всички
Проектът цели осигуряване на задължително образование за всички деца, независимо от техните нужди и 
произход, насърчавайки добри практики за приобщаващо задължително образование в община Елбасан. 
Проектът ще допринесе в значителна степен за популяризиране на България и българската помощ за развитие в 
гр. Елбасан и ще обхване много широка целева група, включително и представители на различните малцинства в 
региона.  

НПО "Center fly for life", гр. 
Елбасан

54 961 27 481 27 481

5 Компостиране във ферма - за смекчаване на климатичните промени 
Проектът цели подобряване на управлението на отпадъците, посредством компостиране на органични отпадъци 
във ферми и училища. С този проект се акцентира върху политиката на България за борба с климатичните 
промени. Проектът има не само практическа, но и образователна стойност, тъй като в него ще бъдат ангажирани 
ученици от четири средни училища в община Дуръс. Проектът обхваща приоритетна област „Околна среда. 
Устойчиво управление на природните ресурси, използване на възобновяеми източници на енергия, защитата на 
околната среда, осъзнаване на последиците от климатичните промени и борбата с тях.

НПО "Udhetim I Lire", гр. 
Дуръс

29 611 14 806 14 806

Албания



1  Молдова Основен ремонт на инфекциозното отделение на Тараклийската районна болница
Целта на проекта е да подобри достъпа на населението в гр. Тараклия до качествени и ефективни медицински 
услуги чрез подобряване на санитарно-битовите условия в инфекциозното отделение на болницата и повишаване 
на енергийната ефективност. 

Районна болница 
Тараклия 

190 349 190 349 0

2 Подобряване на материално-техническата база и условията на труд в сградата на Ансамбъла за народни песни 
и танци „Родолюбие“
Основната цел на проекта е подобряване на условията на труд и повишаване безопасността на работещите в 
сградата на Ансамбъла за народни песни и танци в гр. Тараклия чрез подобряване на материално-техническата 
база и закупуване на озвучителна апаратура.

Община Тараклия 74 882 74 882 0

3 Изграждане на обучителна инфраструктура на МВнРЕИ на Молдова
Изпълнението на проекта  цели изграждането на институционалния капацитет на молдовския дипломатически 
институт.Проектът ще подпомогне споделянето със страна от Източното партньорство на българския опит от 
изграждане на работещи представителни институции и от процеса на приобщаването към ЕС.

Дипломатически институт  63 346 63 346 0

4 Доставка на ИТ оборудване за Районното управление на образованието, младежта и спорта на район Тараклия
Проектът има за цел да допринесе за модернизиране на образователния процес в 18-те обществени училища  в 
Тараклия и развитието на умения на учениците за работа с ИКТ.

гр. Тараклия 273 816 136 908 136 908

Молдова



1 Украйна Подкрепа на демократичния контрол върху сектора за сигурност в контекста на евроатлантическата интеграция 
на Украйна
Проектът е насочен към оказване на подкрепа на Научно-изследователския институт по информатика и право 
към Националната академия на правните науки на Украйна при провеждането на обучения на субектите за 
демократичен контрол над сектора за сигурност и разработване на предложения за повишаване ефективността 
на съдебния контрол върху сектора за сигурност. 

Научно-изследователски 
институт по информатика 
и право към 
Националната академия 
на правните науки на 
Украйна

82 145 82 145 0

2 Реорганизация на библиотечно-информационния център на училището в училищния медиен център
Проектът има за цел да повиши нивото и качеството на образование на учениците чрез реорганизация на 
училищния библиотечно-информационен център в съвременен училищен медиен център, отговарящ на 
европейските изисквания за качество на образованието.

Белоцеровско 
специализирано училище I-
III степен №1 

28 509 28 509 0

3  Всеукраински изследователски портал по въпросите, свързани с осигуряване на качество на висшето 
образование
Проектът има за цел създаването на технологични инструменти за провеждане на регулярно анкетиране на 
студентите, въз основа на което да бъде провеждано изследване на украинското висше образование и 
стандартизиране на алгоритмите за осигуряване на качеството.

ОО „ЕЛИБУКР“ 156 467 156 467 0

4 Тактика за използване на огнестрелно оръжие по време на моделиране на ситуациите на служебно-бойната 
дейност с използване на опита на България за поддържане на сигурността
Проектът е насочен към подпомагане на Днепропетровския държавен университет по вътрешни работи при 
закупуване на мултимедийно симулационно оборудване и разработване на методика за специализирано 
обучение с цел развитие на системата за обучение на полицаите. 

Днепропетровски  
държавен университет по 
вътрешни работи

39 117 39 117 0

5 Езикова аудитория в Училище за слепи деца „Ориентир” в гр. Запорожие
Проектът има за цел подобряване на качеството на образованието, в частност – изучаването на чужди езици. 
Предвижда се изграждане на оборудване на специализирани учебни кабинети и модернизиране на 
инфраструктурата. Проектът съответства на приоритетните области и направления на сътрудничеството с Украйна 
и има потенциал за висока видимост на българската ОПР.

Общинска институция 
Училище-интернат за 
слепи деца „Ориентир” гр. 
Запорожие

34 834 17 417 17 417

6 Оборудване на многофункционален център в Мелитополския държавен педагогически университет „Богдан 
Хмелницки“
С реализацията на проекта ще бъде създадена съвременна учебно-научна комуникативна среда, която също така 
ще даде възможност за интерактивно онлайн участие в лекции на преподаватели от чуждестранни партньорски 
университети. Проектът съответства на приоритетните области и направления на сътрудничеството с Украйна и 
има потенциал за висока видимост на българската ОПР.

Мелитополски държавен 
педагогически 
университет „Богдан 
Хмелницки“

8 193 4 097 4 097

7 "Нашите деца" (оборудване за детска градина от комбиниран тип в  Дружковка, Донецка област)
Проектът има за цел създаването на по-комфортни условия (материално оборудване) в предучилищната 
институция (в близост до контактната линия в Източна Украйна) и усъвършенстване на възможностите за 
възпитание и развитие на деца със специални образователни потребности. Проектът съответства на 
приоритетните области и направления на сътрудничеството с Украйна.

Детска градина от 
комбиниран тип № 1, 
Дружковка

7 331 3 666 3 666

8 Детска стъпка към щастливо бъдеще
Проектът има за цел цялостно подобряване на рехабилитационните условия в центъра ( с насоченост към деца с 
проблеми в мускулно-скелетната система), както и повишаване на експертизата на състава на санаториума. 
Проектът съответства на приоритетните области и направления на сътрудничеството с Украйна.

Образователно-
рехабилитационен център 
в с. Черче към 
Регионалния съвет на гр. 
Ивано-Франкивск

29  864 14 932 14 932

9 Театрално студио „Онгъл“ - Развитие и укрепване на културни и духовни ценности на жителите на град Болград 
чрез творчество и мултинационална синергия 
Проектът включва подобряване на материално-техническата база на театъра, закупуване на костюми, 
организиране на театрален фестивал.  Проектът съответства на приоритетните области и направления на 
сътрудничеството с Украйна, като има потенциала за висока видимост на ОПР на България сред българската 
общност в Украйна.

Болградски градски  съвет 67  200 33 600 33 600

1 Армения Проект за развитие на малките и средни предприятия и женското предприемачество в Армения
Целта на проекта е активизиране на ролята на жените и тяхното овластяване чрез насърчаване на малките и 
средни предприятия и женското предприемачество; създаване на информационна база, която да съдейства за 
изготвяне на нова Стратегия за подпомагане на малките и средни предприятия и укрепване на капацитета на 
жените-предприемачи да стартират собствен бизнес. 

Съюз на работодателите 
на Армения

32 662 32 662 0

2 Насърчаване на социалното включване чрез овластяване на момичетата йезиди в Армения
Целта на проекта е засилване на гражданската и социална ангажираност на момичетата до 16 години от 
йезидската общност в Армения, повишаване на интереса им към образователни програми, дискутиране на 
проблемите, свързани с ранни бракове и необходимостта от разработване на специални програми на 
правителствено  равнище за включване на тази целева група; провеждане на индивидуални и групови беседи за 
идентифициране на проблемите и причините за  маргинализация на момичетата-йезиди; повишаване на 
информираността за достъп до образование и активна социална дейност.

Фондация за Евразийско 
партньорство

29 399 29 399 0

3 Подкрепа за укрепване на институционалния капацитет на Офиса на защитника на човешките права на 
Армения в областта на защитата на човешките и трудови права
Целта на проекта е да се подкрепят усилията за създаването на капацитет на Офиса на омбудсмана на Република 
Армения, който да  защитава и насърчава спазването на човешките и трудовите права, в съответствие с 
европейските стандарти. 

Офис на защитника на 
човешките права

68 400 68 400 0

4 „No child rights without their participation” 
Проектът е регионален и обхваща не само Армения, но и Грузия. Създаването на комплексни услуги е  ключов 
елемент от реформирането на системата за детска грижа в контекста на процеса по деинституционализация и 
България вече финансира проекти на УНИЦЕФ-Армения и УНИЦЕФ-Грузия, насочени към подобряване на грижите 
на деца с увреждания и деинституализация на деца, лишени от родителска грижа, при използване на български 
опит и експертиза. С финансирането му България ще потвърди присъствието си като регионален донор и 
партньор със сериозни ангажименти по създаването на качествени детски грижи в страните-реципиенти. 
Защитата на правата на децата е водещ приоритет на външната ни политика в областта на правата на човека и 
българското участие в СПЧ.

НПО „Child Protection 
Network”

43 623 21 812 21 812

5 Подкрепа за социално включване на деца с увреждания в Армения
Проектът е насочен към подпомагане разработването на достъпни за общността услуги за ранно 
идентифициране, интервенция и образование на  момичета и момчета с увреждания и/или забавяне в 
развитието и прилагане на модела на услуги в една консолидирана общност в региона Ширак. Цели се  също 
повишаване на осведомеността на обществото относно забавянето в развитието и проблемите на децата с 
увреждания и насърчаване на по-доброто познаване от децата и родителите на техните права и начините за 
тяхното упражняване.

Уницеф -Армения 217 200 217 200 0

Украйна

Армения



1 Грузия Гражданско образование за защита на правата на потребителите в сферата на храните
Проектът  има за цел  повишаване на нивото на гражданско образование за правата на потребителите в сферата 
на безопасността на храните, в светлината на изпълнението на Споразумението за асоцииране с ЕС и 
предвиденото синхронизиране на релевантното грузинско с европейското законодателство, като проектът ще 
бъде реализиран с активното съдействие на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). 

НПО „Център за 
стратегически 
изследвания и развитие на 
Грузия"

48 896 48 896 0

2 Децата надигат глас
Проектът има за цел да направи ревизия на нормативната база по отношение на правата на децата и на 
практическото ѝ приложение по линия на публични мероприятия и експертни срещи.  Проектът е в изпълнение на 
Споразумението за асоцииране на Грузия с ЕС и Дневния ред на асоциирането, както и на целите на ООН за 
устойчиво развитие. 

НПО „Коалиция за деца и 
младежи"

41 113 41 113 0

3  Изграждане на детска градина и плувен басейн в Марнеули
Проектът предвижда закупуване на оборудване за детска градина (ясла и басейн в Марнеули) за деца в 
неравностойно положение. Отговаря на приоритетите „Укрепване на демократичните институции, доброто 
управление и административния капацитет, включително по отношение на защитата на правата на човека“ и 
„Подкрепа за качествено и приобщаващо образование, включително на децата с увреждания“. Проектът ще 
гарантира трайна видимост на българския принос.

Международен 
образователен център

68 887 34 444 34 444

4  Изграждане на мултифункционален рехабилитационен комплекс за деца с увреждания
Проектът предвижда информационна кампания сред населението и заинтересованите родители, обучение на 
персонал и закупуване на оборудване за дневен център за деца с увреждания в регион Рача, който е сред по-
слабо развитите в Грузия. Отговаря на приоритетите „Укрепване на демократичните институции, доброто 
управление и административния капацитет, включително по отношение на защитата на правата на човека“ и 
„Подкрепа за качествено и приобщаващо образование, включително на децата с увреждания“. Проектът ще 
гарантира трайна видимост на българския принос.

НПО "Заедно за 
действителни промени"

66 430 33 215 33 215

5 Включване на най-уязвимите деца и подрастващи извън училище в достъпа до качествено образование
В рамките на проекта, в сътрудничество с български експерти в сферата на образованието и Министерството на 
образованието и науката на Грузия, ще бъде разработена програма за „втори шанс за образование“, която ще се 
приложи в 15 училища и шест дневни центъра за деца. Проектът отговаря както на географските, така и на 
тематичните приоритети на българската помощ за развитие.Изпълнението на проекта ще допринесе и за 
подкрепа на общите усилия за осъществяване на политиката на ЕС за сътрудничество за развитие, както и 
изпълнението на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Уницеф - Грузия 127 676 81 640 46 036

Грузия



Ирак Ирак
1 Повишаване на административния капацитет на полицията на Република Ирак

Проектът има за цел провеждане на експертно обучение в отговор на необходимостта от квалификация на 
полицейски служители в Ирак. Основните области, обхванати от проекта, отговарят на специфични за страната 
проблеми. България има добър опит в международното сътрудничество в тези области, който може да сподели с 
иракските партньори, като по този начин създаде предпоставки за бъдещ обмен на информация и оперативно 
сътрудничество както на двустранна основа, така и в контекста на ЕС. 

Министерство на 
вътрешните работи

48 000 48 000 0

Монголия Монголия
1 Стипендиална програма на МОН, Споразумение от 11 май 2015 г. (ДВ бр. 45/19.06.2015 г.) Министерство на 

образованието и науката
1 000 000 щ.дол. 85 105



1 Западни 
Балкани и 
Източно 
партньорство

Обучение за повишаване на квалификацията в областта на статистиката на служители, заемащи младши 
длъжности в държавната администрация от статистическите офиси на Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, 
Молдова и Украйна
Проектът има за цел да развие ключовите умения и компетенции на  служители от шестте статистически офиса, 
заемащи младши длъжности в държавната администрация.

Национален статистически 
институт

109 337 109 337 0

2 Проект за повишаване на квалификацията в областта на статистиката на младши служители от статистическите 
служби на страните от Западните Балкани
Проектът има за цел да развие ключовите умения и компетенции на младши служители от шестте статистически 
офиса от Западните Балкани и НСИ в областта на статистиката, запознаване с теорията и практиката на 
статистическите изследвания, установяване на професионални контакти между участниците от Западните Балкани 
и българските им колеги с оглед бъдещо сътрудничество в областта на статистиката.

Национален статистически 
институт

57 361 57 361 0

3  Специализиран семинар по „Енергийна дипломация” за участници от Западните Балкани и от Източното 
партньорство 
Проектът има за цел повишаване на квалификацията на служители от държавната администрация (с ресор 
външна политика и енергетика) на държавите от Западните Балкани и Черноморско-Кавказкия регион. Укрепване 
и разширяване на сътрудничеството на международно и регионално ниво, както и на ниво ЕС, по отношение на 
сигурността и развитието на енергийната инфраструктура.

Дипломатически институт  42 000 21 000 0

4 Споразумение между  България и Европейската инвестиционна банка/Фонд на Инициативата за икономическа 
устойчивост
Фондът допринася за общите усилия за справяне с проблемите на миграционните потоци в региона на Западните 
Балкани. 

Европейска 
инвестиционна банка

195 583 195 583 195 583

5 Съвместен семинар на България, Япония и страните от Западните Балкани за управление на риска от 
наводнение
Семинарът  се осъществява като част от Инициативата за сътрудничество със Западните Балкани, обявена от 
японския премиер Шиндзо Абе по време на неговата визита в България през януари 2018 г. Основната цел е чрез 
съдействие от българска страна да бъдат споделени японски знания и опит със заинтересованите институции от 
региона на Западните Балкани в ключовата за инициативата област на превенцията на бедствия и кризисни 
ситуации, като вниманието ще е насочено към мерките срещу зачестилите наводнения в региона на Балканите.

Министерство на 
вътрешните работи

26 250 26 250 0

6 Подпомагане на развитието на институционалния и бизнес капацитет за работа на малки и средни 
предприятия на Република Северна Македония и останалите страни от групата на Западни Балкани по пътя на 
европейска интеграция. България и Япония в съвместна подкрепа на страните от Западните Балкани
Проектът цели подпомагане институционалното изграждане на агенциите за малки и средни предприятия и на 
бизнеса от страните от Западните Балкани по пътя им на Европейска интеграция.Чрез проекта ще бъдат обучени 
мениджъри от страни от Западните Балкани.

Министерство на 
образованието и 
науката/УНСС

47 250 47 250 0

7 Проект „Предотвратяване на насилствения екстремизъм чрез образование – адресиране на антисемитизма“
 В рамките на проекта се предвижда провеждане на два регионални  семинара за  обучение на висши служители 
в образователни институции за въвеждането на превенция на антисемитизма чрез и в образованието при 
обучението на учители, включващ  10 страни партньори от Западните Балкани и Източното партньорство от ОССЕ. 

Финансиране на 
Доверителния фонд 
ЮНЕСКО-България

59 047 59 047 0

8

Африка Проект "Насърчаване на равенството между половете в образованието по наука, технологии, инженерни науки 
и математика (STEM) чрез обучение на учители в държави на юг от Сахара" 
Проектът ще включва обучение на учители в държави на юг от Сахара  (Етиопия, Танзания, Руанда, Уганда и 
Замбия).

Финансиране на 
Доверителния фонд 
ЮНЕСКО- България

174 379 123 567 52 314

РЕГИОНАЛНИ ПРОЕКТИ


