
   

 

София 1000, бул.”Княз Дондуков” 14  
тел./факс: 359 2 981-87-91, 981-61-85  
ел.поща: secretary@csdf.mgu.bg 
  

 

  
Фондация “Развитие на гражданско общество”  
До: Георги Милков 
Председател Център на НПО - Разград 
Разград 16 декември 2000 г  

  
  
Относно: Програма “Развитие на гражданско общество”  
Програма за регионално финансиране на малки проекти на граждани  
и граждански организации.  
   
Североизточен планов район  
   

Уважаеми г-н Милков, 
От името на Управителния съвет и екипа на Фондация “Развитие на гражданско общество” Ви благодаря 

за успешното и в срок приключване на конкурса по програма, както и за представените от Вашата 
организация предложения за финансиране.  
С настоящото писмо бих искал да Ви уведомя, че на свое заседание на 15 декември 2000 г. 

Управителният съвет на ФРГО разгледа предложението на Управляващия комитет на Програмата за 
регионално финансиране на малки проекти в Североизточен планов район чрез ФРГО и взе следните 
решения относно финансиране на проекти на граждани и граждански организации от Вашия район:  
Одобрява финансирането на постъпилите при Вас проекти на следните организации, като приема 

посочените по-долу суми за финансиране: 
  
 

№ по 
ред 

Организация  
Одобрено 

финансиране 
/в евро/ 

1 Гражданско дружество “Бъдеще за Силистра” - гр. Силистра  2277 

2 Гражданско дружество “Нашето бъдеще” - гр. Главиница, област Силистра  4900 

3 Туристическо дружество “Лозница”, област Разград  3400 

4 Женско дружество “Бирлик” - гр. Търговище  4084 

5 Народно Читалище “Надежда” - с. Върдун, област Търговище  3004 

6 Сдружение “Нов път – 98” - гр. Търговище  3400 

7 Сдружение “ХобиСлуб” - гр. Добрич  3900 

8 Фондация “Черноризец Храбър” - гр. Добрич  4674 

9 Организация на българските скаути – гр. Силистра  2500 

10 Асоциация за регионално развитие – гр. Силистра  3264 

11 Гражданско дружество “Разбирателство” - гр. Разград  1224 

12 Сдружение “Алтернатива” - гр. Варна  3879 

13 Фондация “Помогнете” - гр. Варна  3500 

14 “Асоциация на варненски организации за превенция на наркомании” - гр. Варна  2000 

15 Обществен център по опазване на околната среда и устойчиво развитие - гр. Варна  3994 

- Общо 50000 

  
С оглед своевременното сключване на договорите с одобрените за финансиране организации и 
стартирането на проектите Ви молим да бъдат спазени следните процедури и срокове:  

− най-късно до 17.00 ч. на 19 декември 2000 г. (вторник) да ни изпратите по електронна поща на 
адрес zlubenova@csdf.mgu.bg следните документи/информация:  

− подготвени договорите с всички спечелили във вашия район организации;  
− списък на английски език с имената на спечелилите организации и техните проекти;  
− 3 копия на редуцираните бюджети и на графика на дейностите, в случай че редуцирането на 

бюджетите налага промяна и в графика на дейностите.  
− на 21 декември 2000 г. (четвъртък) очакваме Ваше телефонно обаждане, за да се уточни 



начинът, по който ще получите подписаните от ФРГО договори със спечелилите организации, в 
случай че това вече не е направено;  

− най-късно до 8 януари 2001 г. (понеделник) трябва да получим от Вас превод на английски език 
на кратките резюмета на финансираните във вашия район проекти съгласно приложения формат;  

− до 15 януари 2001 г. (понеделник) финансираните организации от Вашия район трябва да 
представят във ФРГО писмено потвърждение за готовността на организацията да започне 
осъществяването на проекта с посочена банкова сметка в евро (номер, банка, суифт код, адрес 
на банковия клон).  

 

   
BG9804.02.05 Civil Society Development Programme 
Decentralised Programme for Financing of Small-scale Projects of Citizens and NGOs  

КАНДИДАТСТВАЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПО ПРОЕКТ “СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ”  
  
№  ДАТА  ТЕМА НА ПРОЕКТА И СУМАТА, ЗА 

КОЯТО СЕ  КАНДИДАТСТВА В ЕВРО  
ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОГРАМА ПО КОЯТО 

КАНДИДАТСТВА  
1  01.12  Провеждане на еко-тренинг курс на 

представителите на средствата за 
масова информация – 5 000  

Съюз на учените  
Варна ул.”Мария 
Луиза” 13  
052/231 129 
ел.п.usv@mbox.digsis.
bg  

Опазване на 
природата и околната 
среда  

1А  01.12  Създаване на център за консултиране 
на роми, социално слаби граждани и 
безработни по социални и правни 
въпроси – 5 000  

Асоциация “Социална 
алтернатива”  
Варна, 
ул.”Г.С.Раковски”24  
Данчо Симеонов  

Защита, развитие и 
интегриране на 
малцинствените 
общности  

2  04.12  Програма за социална защита и 
интеграция на ромското население в 
гр. Варна  

Сдружение 
“Обновление”  
Варна 9003, ул.”Дибич 
Забалкански” 11  

Защита, развитие и 
интегриране на 
малцинствените 
общности  

3  04.12  Проучване и опазване на растителните 
видове с природозащитен статус с 
ареал на разпространение - Варненски 
залив  

Фондация”Дизе”  
Варна , ул.”Младост” 
150, вх. 3 ет. 3 ап.8  
Татяна Петрова  

Опазване на 
природата и околната 
среда  

4  04.12  Оптимизиране на достъпа до здравни 
грижи и услуги за представители на 
ромстото малцинство от Шумен и 
региона  

ГД”Младежка 
солидарност”  
Шумен, ул.”Драгоман” 
17, вх.1, ап. 2  
Деяна Руменова  

Защита, развитие и 
интегриране на 
малцинствените 
общности  

5  04.12  Мотивация на безработни за адаптация 
и активно стопанско поведение в 
община Разград  

Дамски алианс 
“Надежда”  
Разград, ул.”=-ти 
септември” №4 вх.В 
ап.12  
Елена Нецова  

Социално 
предприемачество за 
маргинализирани 
общности и младежи  

6  04.12  Бъдещето – ако не повече, то поне 
толкова добро, колкото настоящето  

Дружество “Нашето 
бъдеще”  
Главиница, 
ул.”Дружба” 6  
Анна Стоянова  

Опазване на 
природата и околната 
среда  

7  04.12  Екологична площадка – училище на 
открито  

Туристическо 
дружество  
Лозница, ул.”В. 
Левски” 6  
Юлка Бойкова  

Опазване на 
природата и околната 
среда  

8  04.12  Изграждане на “Инфо-етно център” в 
град Провадия  

Фондация “Синьо 
небе”  
Провадия, 
с.Градинарово, 
ул.”Дунав”  
Стефан Митков  

Защита, развитие и 
интегриране на 
малцинствените 
общности  

9  04.12  Информационно- консултантски център 
за защита и развитие на малцинствата 
в гражданското общество  

Сдружение “Евет”  
Разград, ул.”България” 
15  
Периха Акифова  

Защита, развитие и 
интегриране на 
малцинствените 
общности  

10  05.12  Неделно семейство  Сдружение “Приятели 
на света” Силистра, 

Социално 
предприемачество за 



ул.”Ангел Каралийчев” 
12  
Георги Кънчев  

маргинализирани 
общности и младежи  

11  05.12  Биологичното земеделие – гаранция за 
по-добър живот и чиста акална среда  

Сдружение “Хан 
Омуртаг – 2000”  
Омуртаг, ул.”Ал. 
Стамболийски” 2а  
Станимира Кирова  

Опазване на 
природата и околната 
среда  

12  05.12  Билкосъбиране, билкозаготвяне и 
култивиране – път към малцинствено 
интегриране  

Сдружение “Антоново”  
Гр-Антоново, 
ул.”Тузлушки герои” 
26  

Защита, развитие и 
интегриране на 
малцинствените 
общности  

13  05.12  Възраждане на фолклорното богатство 
в Търговищка община  

Женско дружество 
“Бирлик-Единство”  
Търговище, 
ул.”Кюстенджа” 65, 
вх.Д, ап.20, п.к. 84  
Мевзуне Бейтулова  

Защита, развитие и 
интегриране на 
малцинствените 
общности  

14  05.12  Отглеждането на билки – изход и шанс 
за младите ромски семейства  

Народно читалище 
“Надежда”  
С. Вардун  
Руси Маринов  

Социално 
предприемачество за 
маргинализирани 
общности и младежи  

15  05.12  Младата ромка – съвременна майка, 
съпруга и гражданка  

Народно читалище 
“Надежда”  
с. Вардун, п.к. 84  
Надежда Маджарова  

Защита, развитие и 
интегриране на 
малцинствените 
общности  

16  05.12  SOS – за нашите деца  Сдружение “Нов път – 
98”  
Търговище, 
ул.”Калоян” 1  
Пламен Добрев, 
Златка Иванова, п.к. 
84  

Защита, развитие и 
интегриране на 
малцинствените 
общности  

17  05.12  Изграждане на изнесено консултантско 
бюро за професионално ориентиране и 
създаване на предприемачески умения 
на завършващите непрофесионални 
училища младежи във Варна  

“Бизнес – агенция” – 
Варна  
ул.”Преслав” 10  
Силвия Стоянова 
ЩУМФ  

Социално 
предприемачество за 
маргинализирани 
общности и младежи  

18  05.12  Природата извор на красота и стремеж 
към съвършенство  

Училищно 
настоятелство СОУ  
“Йордан Йовков”  
Тутракан, ул.”Стефан 
Караджа” 50 а  
Сюзан Иешели  

Опазване на 
природата и околната 
среда  

19  05.12  Поощряване на възможностите и 
стимулиране на изявите на хора със 
зрителни увреждания  

“Хобисклуб”  
Добрич, ул.”Вардар” 
21  

Опазване на 
природата и околната 
среда  

20  05.12  Утвърждаване на ценностите и 
практиките на гражданския контрол в 
борбата срещу престъпността и 
корупцията  

Гражданско 
сдружение “Морска 
Варна”  
Ул.”Съборна” 31  
Николай Димитров  

Борба срещу 
престъпността и 
корупцията  

21  05.12  Създаване условия за трудова 
реализация на млади хора от 
Варненски и Шуменски регион чрез 
придобиване на квалификация и 
осигуряване на възможност за 
нейносто използване  

Туристическо 
дружество “Родни 
Балкани”  
Варна, ул.”Габрово” 
2а  
Любомир Баев  

Социално 
предприемачество за 
маргинализирани 
общности и младежи  

22  05.12  Пилотен проект за ограмотяване и 
професионална подготовка  

Фондация 
“Черноризец Храбър”  
Добрич, ул.”Генерол 
Скобелев” 2 вх. А ап. 
6  

Защита, развитие и 
интегриране на 
малцинствените 
общности  

23  05.12  Здраве от природа  Местна организация 
на българските скаути  
Силистра, 
ул.”П.Каравелов” 8, 
вх.Б ап.8, п.к. 283  

Опазване на 
природата и околната 
среда  

24  05.12  Грижа за децата и тяхното бъдеще  Гражданско дружество 
“Бъдеще за Силистра”  
Ул.”Димитър Енчев” 4 

Социално 
предприемачество за 
маргинализирани 



ап.4, п.к. 283  общности и младежи  
25  05.12  Капковото напояване – като 

иновационна технология за спестяване 
на ограничения воден ресурс на област 
Силистра  

Асоциация за 
регионално развитие 
на област Силистра 
п.к. 283  

Опазване на 
природата и околната 
среда  

26  05.12  Алтернативна заетост, чрез засаждане 
на изоставени и ерозирали терени с 
лечебни растения и билки  

Фондация “Нов век”  
Гр.Алфатар, ул.”Дочо 
Михайлов” 2  
Валентин Стоянов  

Социално 
предприемачество за 
маргинализирани 
общности и младежи  

27  05.12  Хармонизиране на различията и 
създаване на разбирателство  

Гражданско дружество 
“Разбирателство”  
Разград, ж.к.”Орел” 23  
вх.К ап.7  

Защита, развитие и 
интегриране на 
малцинствените 
общности  

28  05.12  Център за социална интеграция на 
деца в неравностойно социално 
положение  

Сдругение “Българо-
Германско социално 
дело”  
Варна, ул.”Хаджи 
Димитър” 10  
Владислав Желязков  

Социално 
предприемачество за 
маргинализирани 
общности и младежи  

29  05.12  Метод зе успешно приложение на 
хармонизираното екологично 
законодателство при замърсяване на 
водите и почвите от земеделска 
дейност  

Клубове на жените-
земеделки  
Добрич, ул.”Черни 
Лом” 11  
София 1233 02/ 93 60 
10 
Мария Загорска  

Опазване на 
природата и околната 
среда  

30  05.12  Стимулиране на собствени инициативи 
за самопомощ на маргинализирани 
групи в условия на силно динамична 
външна среда  
За гр.Добрич  

Българска асоциация 
на клубовете на 
жените в бизнеса и 
свободните професии  
София, Гладстон 9  
Марияна Цветкова  
   

Социално 
предприемачество за 
маргинализирани 
общности и младежи  

31  05.12  Да прекрачим училищния праг заедно  Сдружение 
“Алтернатива”  
Варна, кв.”Чайка” бл. 
281 ап. 8  
Радослав Златков  

Защита, развитие и 
интегриране на 
малцинствените 
общности  

32  05.12  Оцеляване без другия  Фондация “Помогнете 
– Варна”  
Ул.”Одрин” 9  
Маргарита Пеева  

Борба срещу 
престъпността  

33  06.12  България е малка, да не я делим  Сдружение за култура 
“Попово XXI век”  
Попово, ул.”Ал. 
Стамболийски” 1  
Бул.”България” 117 а  
Маруся Лазарова  

Защита, развитие и 
интегриране на 
малцинствените 
общности  

34  06.12  Обучение на учители за работа по 
правата на детето с  мултиетнически 
класове /образователна дисеминация 
на модели за обучение по прават на 
детето в училище/  

Сдружение за 
социална работа с 
млади хора – 
Съучастие  
Варна, 
ж.к.”Възраждане” 22  
ап. 91  
Илиян Ризов  

Защита, развитие и 
интегриране на 
малцинствените 
общности  

35  06.12  Ранна превенция на наркомани в 
етнически смесена група ученици  

Асоциация на 
варненските 
организации за 
превенция на 
наркомани  
Варна, ул.”Цар 
Освободител” 27       
Светлана Коева  

Социално 
предприемачество за 
маргинализирани 
общности и младежи  

36  06.12  Усвояване на социални умения за 
успешна трудова реализация  

Сдружение “Закрила”  
Варна, бул.”Д-р 
Гаувина” 15,ет.8 ап.55  
Мария Димитрова  

Социално 
предприемачество за 
маргинализирани 
общности и младежи  

37  06.12  Маркетингова програма за дейностите 
на Информационен и Посетителски 
център “Дуранкулак”  

Фондация “Льо Балкан 
– България”  
София, кв.Слатина, 

Опазване на 
природата и околната 
среда  



ул.”Патриарх Евтимий” 
60  
Павел Строимиров  

38  06.12  Кампания “Лист по лист”  Обществен център за 
околна среда и 
устойчиво развитие”  
Варна, ул.”Ц. 
Дюстабанов” №20 п.к. 
79  
Илиян Илиев  

Опазване на 
природата и околната 
среда  

39  06.12  Зелено злато  Фондация “Защитени 
територии – Северно 
Черноморие”  
Варна, 
ул.”Р.Димитров” 10  
Галина Стоянова  

Опазване на 
природата и околната 
среда  

   
 
 
 

 


