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ИИ  НН  ФФ  ОО  РР  ММ  АА  ЦЦ  ИИ  ЯЯ  
  

ЗЗАА    ААККТТУУААЛЛННИИ  ППООККААННИИ    ЗЗАА  ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ  СС  ППРРООЕЕККТТИИ,,  ВВ  ККООИИТТОО  ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ССАА  УУЧЧИИЛЛИИЩЩАА,,  ФФИИРРММИИ,,  ССТТРРУУККТТУУРРИИ  ННАА  
ГГРРААЖЖДДААННССККООТТОО  ООББЩЩЕЕССТТВВОО  

  
 
Други програми – 
приоритет, 
операция, 
бюджетна линия 
 

 
 

Избираеми дейности 
 
 
 
  

 
Допустими 

стойности на 
проекта, 

мин. /макс. 

 
Допустими кандидати 

 
Краен срок 

за подаване 
на 

документите 

 
Бележки относно 

подаването на 
проектите 

 
 
 

Нови обяви: 

Операция 1.1.1. 
„Подкрепа за 
създаване и развитие 
на стартиращи 
иновативни 
предприятия", 
Процедура за подбор 
на проекти 
BG161PO003-1.1.03 
„Развитие на 
стартиращи 
иновативни 
предприятия чрез 
подкрепа за 
внедряване на 
иновативни продукти, 
процеси и услуги" 
Оперативна програма 
„Развитие на 
конкурентоспособностт
а на българската 
икономика" 2007-2013 

Основната цел на настоящата процедура за 
подбор на проекти е да стимулира развитието на 
стартиращи иновативни предприятия в България, 
като им предостави интегрирана консултантска и 
инвестиционна подкрепа за изпълнението на 
успешни проекти за внедряване в 
производството и пазарна реализация на 
иновативни продукти, процеси и услуги (като 
услугите следва да са резултат от внедрен 
иновативен процес или продукт) с висока 
добавена стойност. 
Подкрепата по настоящата процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ е изцяло насочена към стартиращи 
иновативни предприятия, създадени не по-рано 
от 3 години преди датата на подаване на 
проектно предложение по настоящата 
процедура, които имат капацитета да внедрят в 
производството иновативни продукти, процеси 
или услуги, както и да осигурят тяхната успешна 
пазарна реализация като гарантират 
ненарушаването на правата върху чужда 
интелектуална собственост. 
 

Микро и малки 
предприятия - 
Max. Интензитет 
на 
безвъзмезднат
а финансова 
помощ за 
Инвестиции – 
70 % 
 
Средни 
предприятия  - 
max. 
Интензитет на 
безвъзмезднат
а финансова 
помощ за 
Инвестиции – 
60 % 
 

o юридически лица или 
еднолични търговци, 
регистрирани съгласно 
Търговския 
o закон или Закона за 
кооперациите 
o Да са регистрирани до 3 
/три/ години преди датата 
на подаване на проектно 
предложение 
o по процедурата, и 
o · Да са микро, малки или 
средни предприятия по 
смисъла на Закона за 
малките и средните 
o предприятия (ДВ 
84/1999, посл. изм. ДВ, бр. 
82/2009 г.), който е в 
съответствие с 
дефиницията за МСП на 
Приложение І към 
Регламент на Комисията 
(ЕО) № 800/2008, 
o стартиращи иновативни 
предприятия 

 
 

Процедура 
без 
определен 
краен срок за 
кандидатств
ане 
Начална дата 
за 
кандидатств
ане: 
29/03/2010 г. 
 

Проектните 
предложения се 
подават в 
териториални звена на 
Междинното звено по 
приоритетни оси 1 и 2 
на Оперативна 
програма „Развитие на 
конкурентоспособност
та на българската 
икономика" 2007 – 
2013 г. – 
Изпълнителната 
агенция на 
насърчаване на 
малките и средните 
предприятия 
(ИАНМСП) в градовете 
Благоевград, Бургас, 
Варна, Враца, Плевен, 
Пловдив, Русе, 
София, Стара Загора 
и Велико Търново. 
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Предишни актуални обяви 

Интелигентна енергия 
- Европа  
http://ec.europa.eu/energ
y/intelligent/call_for_prop
osals/index_en.htm 
 

Програмата цели: 
- подкрепа за енергийната ефективности 
рационалната употреба на енергийните ресурси; 
- подкрепа за употреба на нови и възобновяеми 
енергийни източници; 
- подкрепа за енергийна ефективност и употреба 
на нови и възобновяеми енергийни източници в 
транспорта. 
Допустими дейности: Изграждане на капацитет, 
разработване и разпространение на ноу-хау, 
умения и методи, обмяна на опит, развитие на 
пазари, въздействие върху формиране на 
политики, увеличаване на общественото 
разбиране и предоставяне на информация, 
образование и обучение. 

Общността 
предоставя 
финансова 
подкрепа в 
размер до 75% 
от допустимите 
разходи по 
проекта.  
Финансирането е 
в размер от 0,5 
до 2.5 млн. евро 

Могат да кандидатстват 
организации от Европейския 
съюз, Норвегия, Исландия, 
Лихтенщайн или Хърватска. 
 
Кандидатите следва да са 
партньори от мин. 3 
избираеми страни, 
максималната 
продължителност на проекта 
е 3 години 

24 юни 2010 
г., 
17,00 часа, 
Брюкселско 
време 

online registration 
system EPSS 

Национално звено за 
контакт: 
Милена Цолева 
Министерство на 
икономиката, 
енергетиката и 
туризма 
тел: +359 2 9263 248, 
факс:  +359 2 980 01 
10 

Подкрепа за младежки 
проекти 
http://www.eyf.coe.int/f
ej/portal/media-
type/html/user/anon/pa
ge/FEJ_presentation 
 

Европейската младежка фондация (EYF) 
подкрепя дейности на младежки НПО или други 
младежки организации, ангажирани с политиките 
на Съвета на Европа, както следва:  
- учебни, социални, културни и хуманитарни 
дейности с европейска насоченост; 
- дейности, целящи засилване на мира и 
сътрудничеството в Европа; - дейности, които да 
подобрят сътрудничеството и обмена на 
информация между младите европейски 
граждани; - дейности, насочени към оказване на 
помощ на развиващите се страни; 
- изследвания и доклади по въпроси, които 
вълнуват младите. 
Може да се кандидатства в 4 категории:  
- Категория А - Международни срещи на 
младежки лидери - семинари, конференции, 
работни групи, фестивали; 
- Категория B - Изследвания, доклади, документи 
и информация по младежки теми; 
- Категория С - Младежки международни НПО 
или мрежи на европейско ниво; 
- Категория D - Пилотни проекти - младежки 
семинари или други дейности, които допринасят 
за осъществяване на конкретните цели на 
Съвета на Европа, вкл. обучение по човешки 
права. 

 Международна 
неправителствена младежка 
организация или мрежа;  
Национални или местни 
неправителствени младежки 
организации или мрежа;  
Неправителствени 
структури, участващи в 
работата с младежи 

За кат. А и B: 
1 април за 
дейности, 
които ще се 
проведат 
между 1 
януари и 30 
юни на 
следващата 
година и 1 
октомври 
за дейности 
между 1 
април и 31 
декември на 
следващата 
година. 
За кат. С: 1 
февруари в 
годината на 
осъществяван
е на 
дейностите 
За кат. D: 3 
месеца преди 
началото на 
дейностите 

European Youth 
Foundation 
Directorate of Youth and 
Sport 
Council of Europe 
30, rue Pierre de 
Coubertin 
F- 67000 Strasbourg 
Tel: (33) 03 88 41 20 19 
Fax: (33) 03 90 21 49 
64 
E-mail: eyf@coe.int 
 



 На вниманието на председател на Общински съвет, Кмет, зам.кметове, секретар, директор дирекции, 
                                                                             Информацията е качена на сайта на община Враца – www.vratza.bg – раздел „Проекти” 
 

Дата на актуализиране на информацията 01.04.2010 г 
Изготвил: Дирекция „Оперативни програми„ 

3

МТСП 
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА 
С УВРЕЖДАНИЯ 
“Осигуряване на 
достъпна среда и 
адаптиране на 
културни, 
исторически и 
спортни обекти с 
международно, 
национално и 
регионално 
значение”. 
http://ahu.mlsp.govern
ment.bg/ 
 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява 
конкурс за финансиране на проекти на тема: 
“Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на 
културни, исторически и спортни обекти с 
международно, национално и регионално 
значение”. 
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 
2, ал. 2, т. 6 от Устройствения правилник на АХУ 
във връзка с чл.8, т.5 от Закона за интеграция на 
хората с увреждания. 
 
Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до 
обект  
Компонент 2 – приспособяване на вътрешна 
среда на обект  

Компонент 3 – изграждане на нови и 
преустройство на съществуващи повдигателни 
съоръжения  

Максималният  
размер на 
субсидията е 
диференциран 
за различните 
компоненти 
както следва: 
Компонент 1 – до 
10 000 лв.; 
Компонент 2 –до 
12 500 лв.; 
Компонент 3 – до 
50 000 лв. 
 

Участници в конкурса могат 
да бъдат юридически лица - 
държавни, общински, 
стопански и 
неправителствени 
организации, регистрирани 
по българското 
законодателство, 
притежаващи или 
стопанисващи културни, 
исторически, 
археологически, природо-
научни, спортни обекти 

Срокът за 
представяне 
на проектите  
е до: 17,30 
часа на 
12.04.2010г. 

Проектните 
предложения се 
подават в 5 
екземпляра на 
хартиен и един 
екземпляр на 
магнитен носител 
/формуляр и бюджет/ 
в Деловодството на 
АХУ, ул. “Софроний 
Врачански” № 104-106, 
София 1233. 

МТСП 
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА 
С УВРЕЖДАНИЯ 
„Интегриране на хора 
с трайни увреждания 
в специализирана 
работна среда” 
http://ahu.mlsp.govern
ment.bg/ 
 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява 
конкурс за финансиране на проекти насочени към 
интегриране на хора с трайни увреждания в 
специализирана работна среда. Участници в 
конкурса могат да бъдат специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания. 
Проектите се изготвят по методика съгласно 
чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с 
увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20 от Правилника за 
прилагане на ЗИХУ. 

1. По раздел IІ от методиката по чл.28, ал.2 от 
ЗИХУ  - проекти със социална насоченост 
2. По раздел IІI от методиката по чл.28, ал.2 
от ЗИХУ - проекти със стопанска насоченост/ 
 

1. По раздел IІ 
от методиката 
по чл.28, ал.2 от 
ЗИХУ /проекти 
със социална 
насоченост/: 
- максимален 
размер на 
субсидията за 
проект : 40 000 
лв. 
2. По раздел 
IІI от 
методиката по 
чл.28, ал.2 от 
ЗИХУ /проекти 
със стопанска 
насоченост/: 
максимален 
размер на 
субсидията за 
проект: 90 000 
лв. 

Участници в конкурса могат 
да бъдат специализираните 
предприятия и кооперации 
на хора с увреждания 

1. проекти 
със социална 
насоченост: 
краен срок за 
подаване на 
проектите, не 
по-късно от 
17:30 часа на 
19.04.2010 г. 
2. проекти 
със 
стопанска 
насоченост: 
краен срок за 
подаване на 
проектите, не 
по-късно от 
17:30 часа на 
17.05.2010 г. 

 

Проектните  
предложения се 
подават в 
деловодството на 
Агенция за хората с 
увреждания на адрес: 
гр. София-1233, 
ул.”Софроний 
Врачански” №104-106 
или по пощата с 
обратна разписка с 
пощенско клеймо, не 
по-късно от крайния 
срок за подаване на 
проектите за конкурса. 
Проектите се подават 
на хартиен носител – в 
четири екземпляра и 
електронен носител 
(формуляр и бюджет)- 
в един екземпляр. 
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Изпълнителната агенция за образование, 
аудиовизия и култура на ЕК кани всички 
заинтересовани да представят проектни 
предложения по програма "Еразмус Мундус" 2.  
Основната цел на програма „Еразмус Мундус“ е 
да насърчава европейското висше образование, 
да подпомага разширяването и подобряването 
перспективите за кариера на студентите и да 
улеснява междукултурното разбирателство чрез 
сътрудничество с трети държави в съответствие 
с целите на външната политика на Европейския 
съюз, за да допринесе за устойчивото развитие 
на тези държави в областта на висшето 
образование.  
Отворените схеми на финансиране са следните: 

   Ръководството за 
програма „Еразмус 
Мундус“ и съответните 
формуляри за 
кандидатстване по 
трите действия са 
налични на следния 
адрес:  
http://eacea.ec.europa.e
u/erasmus_mundus/fun
ding/higher_education_i
nstitutions_en.php 
 

Покана за 
представяне на 
предложения  
EACEA/29/09 за 
изпълнението на 
„Еразмус Мундус“ II  
(2009/C 294/08)  
 

o Действие 1 — Съвместни програми по 
"Еразмус Мундус" 

— Действие 1A — Магистърски курсове 
„Еразмус Мундус“ (МКЕМ) и  
— Действие 1Б — Съвместни докторантури 
„Еразмус Мундус“ (СДПЕМ),  

 o Европейски висши 
училища; 
o Висши училища от 
трети държави; 
o Физически училища; 
o Научноизследователск
и организации; 
o Организации, 
действащи в областта на 
висшето образование. 

30 април 2010 
г.  
 

Понастоящем 
изпълнителната 
агенция въвежда 
система за електронно 
подаване на 
заявления. За 
настоящата покана 
кандидатите изпращат 
заявления, като 
използват 
електронния 
формуляр, наличен от 
месец февруари 2010 
г.   
Този формуляр 
(заедно с 
приложенията) се 
приема за 
окончателно 
заявление.  
В допълнение по 
пощата трябва да се 
изпрати хартиено 
копие на заявлението, 
в срока за 
кандидатстване, на 
следния адрес:  
Education, Audiovisual 
and Culture Executive 
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Agency  
Call for proposals 
EACEA/29/09 — Action 
1 
Att. Mr. Joachim Fronia  
BOUR 02/29  
Avenue du Bourget 1  
1040 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË 

o Действие 2 — Партньорството "Еразмус 
Мундус" (EMA2) 

 
— „Еразмус Мундус“ Действие 2 — 
НАПРАВЛЕНИЕ 1 — Партньорства с държави, 
обхванати от инструментите 
ЕИСП, ИСР, ЕФР и ИПП ( 1 ) (бивш Прозорец за 
външно сътрудничество) 
- „Еразмус Мундус“ Действие 2 — 
НАПРАВЛЕНИЕ 2 — Партньорства с държави и 
територии, обхванати от Инструментите за 
индустриализирани страни  

 

 o Европейски висши 
училища; 
o Висши училища от 
трети държави; 
o Физически училища; 
o Научноизследователск
и организации; 
o Организации, 
действащи в областта на 
висшето образование. 

30 април 2010 
г.  
 

 Education, Audiovisual 
and Culture Executive 
Agency  
Call for proposals 
EACEA/29/09 — Action 
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o Действие 3 — Популяризиране на 
европейското висше образование 

 
За целите на настоящата покана проектите 
трябва да разглеждат един от следните 
приоритети:  
- проекти за популяризиране на европейското 
висше образование в определени географски 
райони (ще се даде приоритет на райони, които 
са били по-малко представени в проекти по 
„Еразмус Мундус“: напр. Африка и 
индустриализираните страни)   
— проекти за подобряване на услугите за 
международни студенти и кандидат докторанти;  
— проекти с международно измерение на 
осигуряване на качеството  
— проекти за засилване на връзките между 
европейското висше образование и 
научноизследвателски дейности  
- проекти за популяризиране на възможностите 
за европейско обучение за кандидат докторанти  

 

Мин. 100 000 
евро 
Мах. 350 000 
евро 

o Европейски висши 
училища; 
o Висши училища от 
трети държави; 
o Физически училища; 
o Научноизследователск
и организации; 
o Организации, 
действащи в областта на 
висшето образование. 

30 април 2010 
г.  
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Програмата на ЕБВР 
за финансиране на 
бизнес консултантски 
услуги (Програма 
БАС)  

- Съдействие при избирането на най-
подходящите местни консултанти за решаването 
на конкретни бизнес проблеми и изпълнението 
на конкретни консултантски задачи. В случаите 
когато специфичните нужди на дадена компания 
не могат да бъдат посрещнати от наличните 
умения на местните консултанти, е възможно да 
бъдат ангажирани чужди специалисти, които ще 
работят в тясно сътрудничество със своите 
местни колеги, предавайки им своя опит.  
Финансиране ще бъде предоставяно за 
консултантски услуги в следните области: 
- Маркетингово проучване;  
- Търсене на партньори и инвеститори;  
- Подбор и оценка на необходимо оборудване;  
- Подобряване орг. и управленска структура; 
- Изготвяне на бизнес планове;  
- Развитие и усъвършенстване на финансово-
счетоводните и контролни системи;  
- Развитие и усъвършенстване на управленските 
информационни системи;  
- Подготовка и издаване на свидетелства за 
системи за контрол на качеството  

Субсидия до 
50% от общия 
разход за 
консултантската 
услуга, но не 
повече от 9000 
евро за даден 
проект. 

- МСП от всички стопански 
сектори с изключение на 
тези, работещи в селското 
стопанство, строителството, 
военната индустрия, 
тютюнопроизводството, 
банковото дело, хазарта, 
управлението на недвижими 
имоти. Програмата ще 
подпомага предприятия, 
работещи в областите на хр. 
-вкусовата промишленост, 
производството на 
строителни материали, както 
и фирми, които се занимават 
с търговия или работят в 
сферата на услугите;  
- Частни и с български 
мажори тарен собственик;  
- Съществуват най-малко от 2 
години;  
- Имат от 15 до 250 
служители/работници. 

Краен срок: 
текущ 

БАС Програма (BAS 
Programme)ул. 
Московска, 17, 2 етаж 
София 1000, Тел.: (02) 
987 6611, Факс: (02) 
987 6614,  E-mail: 
office@basprog.com 
 
Финансирана от 
Австрийски Фонд за 
Техническа помощ 
(AUBA), Програма 
ФАР на Европейския 
съюз (EU) , Централно 
европейската 
инициатива (CEI), 
Правителството на 
Люксембург и 
Британската агенция 
за международно 
развитие (DFID)  

 
 

BG161PO003/1.1.1-
01/2007 „Подкрепа за 
създаване и развитие 
на стартиращи 
иновативни 
предприятия”  

Основната цел на процедурата e да увеличи броя на успешно стартиралите иновативни предприятия, 
като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване 
на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка - до 
разработването на опитен образец. 
Целевата група: стартиращи предприятия, които ще предоставят на пазара, вследствие изпълнението 
на иновативни проекти по настоящата схема за безвъзмездна помощ, нови или значително 
усъвършенствани иновативни продукти и/или иновативни процеси (технологии), като иновативните 
продукти или процеси трябва да са нови за българския или европейския пазар. 
Допустими стойности на проекта: Макс.: 391 166 лв. Мин.: 40 000лв. 
Максимален процент на безвъзмездна помощ от общите допустими разходи по проекта: 90 % 

Начална 
дата за 
кандидатст
ване:  
20 юли 
2009 г. 

http://www.opcompetitive
ness.bg/bg/projects/i 

Фонд “Неотложна 
гражданска намеса”  

Фондът е част от тригодишна програма “Общностно развитие и гражданско участие” на Фондация 
“Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) 2009 - 2012. Средствата са осигурени от Тръст за 
гражданско общество в Централна и Източна Европа. Основна цел на фонда е да се откликне на 
неотложна нужда за разрешаване на местен проблем.  
За финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, 
сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да кандидатстват фирми, 
индивидуални граждани, институции. 
Общият бюджет за безвъзмездната помощ за първата година е 15 000 лева. 
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 1 500 лева. Кандидатите е 
необходимо да осигурят най-малко 50% съфинансиране на разходите по проекта. Най-малко 
половината от съфинансирането трябва да е паричен принос на кандидата или партньорите. 

Краен срок: 
текущ 
Срокът за 
изпълнени
е на 
проекта е 
до 5 
месеца. 

Формулярът за 
кандидатстване се 
изпраща като прикачен 
текстови файл на ел. 
поща: urgent@wcif-
bg.org 
EmergencyFund_2009.d
oc  
Neotlojna_grajdanska_na
mesa_formulyar_2009.do
c  
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Фонд за развитие на 
капацитета на НПО  

Фондът дава възможност на местни НПО да получат съдействие (под формата на обучение и 
консултиране) в области, свързани с развитието на организацията си като цяло - например, по 
отношение на екипа, организацията на работа, финансовата устойчивост, публичността и т.н. 
Фондът е част от тригодишна програма “Общностно развитие и гражданско участие” на Фондация 
“Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) 2009 - 2012. Средствата са осигурени от Тръст за 
гражданско общество в Централна и Източна Европа. Фондът за развитие на капацитета на НПО има за 
цел:  
- да насърчи НПО да полагат целенасочени усилия за развитие на своя организационен капацитет чрез 
създаване на специфични организационни документи, стратегии, планове и т.н.;  
- да съдейства за организационното развитие на НПО като улесни достъпа им до качествени 
консултантски/обучителни услуги. 

Краен срок: 
текущ 

Capacity_Building_Fund_
2009.doc 
Capacity_Building_Fund_
2009_formulyar.doc  
CV_Capacity_Fund.doc   

Глобален фонд за 
децата  

Глобалният фонд за децата (Вашингтон) предоставя финансиране на местни организации от цял свят, 
които: 
- са местни организации, които решават общностни проблеми, с малък бюджет (под 100 000 щ.д. 
годишно); 
- служат на най-уязвимите деца (социално-слаби, с увреждания, социално изолирани, членове на банди, 
роми, от рискови групи и др.); 
- ползващи иновативни, бизнес подходи: нови подходи към стари проблеми; 
- признати за източник на експертни знания в общността или на национално ниво; техни преки 
бенефициенти са деца и млади хора; имат отлично ръководство и визия; 
- със солидни системи за управление - електронна поща, основни финансови и счетоводни системи; 
- реализирали са ефективни програми. 
Грантовете се предоставят на годишен принцип и са в размер от 5 000 до 20 000 щ.д. 

Краен срок: 
текущ 

Като първа крачка се 
кандидатства онлайн на 
адрес: letter of inquiry 
Ако вашата 
организация отговаря 
на приоритетите на ГФД 
и на критериите за 
подбор, процесът ще 
продължи с 
представяне на пълно 
проекто-предложение. 

Фондация "Лале" - 
Програма за малки 
грантове 

Инициативи на местни неправителствени организации в малките населени места. 
 решаване на конкретни социални проблеми; подобряване условията на живот;  
 улесняване достъпа до информация и обслужване; подкрепа и грижи за групи от хора със 
затруднения;  повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните 
им проблеми (общуване, развитие, образование, възможности на пазара на труда и др.);  
 преодоляване социалната изолация на възрастните хора чрез инициативи на взаимопомощ и 
самопомощ и общуване между поколенията;  традиционни за общността събития, културни дейности, 
традиции, занаяти и обичаи, съчетани с доброволчески инициативи за подобряване на жизнената среда 
или разрешаването на местни проблеми;  
 въвеждане и демонстриране на съвременни модели и практики на работа чрез предоставяне на 
социални услуги в общността. 
Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 лева.  
Очаква се кандидатстващата организация да представи собствен принос от минимум 30% от общата 
стойност на проекта. 

Краен срок: 
текущ  
- до изчерпване 

на средствата 

За контакти: 
Ул. Река Осъм 1 
ет. 1 ап. 2 
София 1124 
Тел/факс: +359 2 944 27 
55 
info@tulipfondation.net 
www.tulipfoundation.net 
 

Спешен фонд за 
биоразнообразието на 
Българска фондация 
„Биоразнообразие”  

 решаване на „горещи” природозащитни проблеми, Българска фондация „Биоразнообразие” реши да 
създаде Спешен фонд за биоразнообразието.  
 спешни мерки за спиране на загубата на биоразнообразие към 2010 година. 
Сумата на Спешния фонд за биоразнообразието възлиза на 10 000 лева и е предоставена от 
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество в рамките на проекта на БФБ „Партньорства за 
биоразнообразието: природата отвъд природозащитата”. 

Краен срок: 
текущ 

максимално гъвкаво и 
съобразено с всеки 
конкретен случай 
bbf.biodiversity.bg  

 


