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Списък на одобрените за финансиране пилотни проектни предложения

Наименование на пилотното проектно 

предложение

Отговорна институция/ 

организация

Одобрен 

бюджет 

/евро/

Продължи

телност 

/месеци/

Приложение III, тема/и Оценка

„Фотографията – един по-различен 

поглед към природата на община 

Чупрене“ 

Община Чупрене 4 643,81 5 Околна среда и развитие 86,67

"Твоят свят е друг, а мечтите – като 

моите"

Фондация „Устойчиво 

бъдеще", гр. Белене
2 915,13 8

Съвместно развитие, Човешки 

права, Възпитание в ценности, 

Бедност и развитие, Разрешаване на 

спорове

84,67

"Младите хора – ключ за устойчиво 

развитие" 

Сдружение „Първи юни”, 

гр. Бяла Слатина
3 352,67 7

Сътрудничество за развитие и 

Бедност и развитие
83,67

"Повишаване на обществената 

осведоменост на младежи от община 

Димово" 

Общинска администрация 

Димово
5 959,45 8

Глобално гражданство, 

Cътрудничество за развитие и 

Човешки права

82,67

"Традиция и съвременност – 

сътрудничество за възраждане и 

съхранение на традиционното 

българско жилище в селските райони в 

региона на Централна Стара планина" 

Община Троян 2 257,35 4

Съвместно развитие, 

Сътрудничество за развитие, 

Възпитание в ценности, Бедност и 

развитие

76

"Детски еко дни - с любов към 

природата" 
Община Белоградчик 2 168,42 7 Околна среда и развитие 72,33

"Заедно с грижа за развитието на село 

Котеновци"
Кметство село Котеновци 2 333,79 8

Съвместно развитие, Бедност и 

развитие (глобално гражданство)
68,33

"Възстановяване на паркова зона в 

Професионална гимназия по химични 

технологии „Васил Левски” гр.Мизия"

Община Мизия 2 492,41 3 Околна среда и развитие 64,67

„Приятели на природата“ 
Център за работа с деца - 

Берковица
7 Околна среда и развитие 43,00

Причини за отхвърляне:

Списък на неодобрените за финансиране пилотни проектни предложения

Проект „Приятели на природата“ по тема „Околна среда и развитие“, записана в проектното предложение, предвижда 

включване в обучителни дейности само на целева група ученици от основната образователна степен, а според 

обявените цели  повишаване на екологичната култура също и на родители, и на граждани. Няма участие на ученици от 

предложения партньор Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица. Не е ясна и обоснована ролята на 

консултанта в проекта. Няма предвидена обратна връзка и дейности за проследяване след края на проекта. 

Предложението в голямата си част дублира училищни дейности. Не е изяснено подрастващите кои наболели 

екологични проблеми на община Берковица ще решават. Има неточности в бюджета. ТПП-Враца не получи от 

кандидатстващата организация отговор на въпроса „Коя/и са иновациите в подхода във Вашето пилотно проектно 

предложение, ако смятате, че има такива?“. 


