Кратък обзор
на общински програми за финансиране на местни проекти през 2019 г.
(списъкът не е изчерпателен)

Обзорът представя накратко 25 програми за финансиране на местни проекти в 15 общини в нашата
страна. Посочените срокове на програмите имат за цел да информират и подпомогнат потенциалните
кандидати да планират по-рано своите действия за следващата година. Чрез посочените линкове
обзорът предоставя възможност за запознаване с общинската нормативната уредба за организиране на
тези програми, дава представа за добрите практики от тяхното реализиране, и цели да насърчи
общините, които все още нямат собствени програми за финансиране на проекти на местната общност,
да се поучат и взаимстват от опита и практиките на изброените общини.
1. Община Благоевград
Фонд „Култура”
Начален срок на първа сесия: 15.03.2019 г.
Краен срок на първа сесия: 30.03.2019 г.
Начален срок на втора сесия: 01.06.2019 г.
Краен срок на втора сесия: 30.06.2019 г.
http://www.blgmun.com/cat209/Culture_Fund_and_Scholarships/
2. Община Варна
2.1. Конкурс „Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване
потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от
община Варна”
Начален срок: 11.03.2019 г.
Краен срок: 29.03.2019 г.
http://www.varna.bg/bg/articles/14665/
2.2. Програма „Младежки дейности”
Начален срок: 11.03.2019 г.
Краен срок: 25.03.2019 г.
http://www.varnanamladite.com/?idpub=1618
3. Община Велико Търново
Програма „Изкуство и култура Велико Търново”
Начален срок: 20.02.2019 г.
Краен срок: 22.03.2019 г.
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/akcenti/4730-priemane-na-proektni-predlozheniya-za-2019-godina-poprograma-izkustvo-i-kultura-veliko-trnovo
4. Община Враца
4.1. Проект „Малки граждански инициативи”
Начален срок: 27.02.2019 г.
Краен срок: 28.03.2019 г.
http://www.vratza.bg/?category=3
4.2. Фонд „Култура”
Начален срок на пролетната сесия: 01.03.2019 г.
Краен срок на пролетната сесия: 01.04.2019 г.
Начален срок на есенната сесия: предстои да се реши
Краен срок на есенната сесия: предстои да се реши
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http://www.vratza.bg/?category=3
5. Община Габрово
Програма „Младежки дейности”
Начален срок: 22.07.2019 г.
Краен срок: 23.08.2019 г.
https://gabrovo.bg/bg/article/16430
6. Община град Добрич
6.1. Конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община град
Добрич
Начален срок: 21.02.2019 г.
Краен срок: 14.06.2019 г.
http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/336-правила-за-реда-и-условията-за-финанс
6.2. Програма за финансиране на граждански инициатива в подкрепа на местната общност
Начален срок: 08.04.2019 г.
Краен срок: 08.05.2019 г.
http://www.dobrich.bg/bg/news/5298-община-град-добрич-обявява-за-открит
7. Община Димитровград
Конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването в община Димитровград
Начален срок: 11.02.2019 г.
Краен срок: 22.03.2019 г.
https://www.dimitrovgrad.bg/bg/novini/konkurs-za-finansovo-podpomagane-na-knigoizdavaneto-v-obshtinadimitrovgradbg-1bg-1
8. Община Елена
Конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена
Начален срок: 18.03.2019 г.
Краен срок: 30.08.2019 г.
http://elena.acstre.com/currentNews-3076-newitem.html
9. Община Кюстендил
Общински фонд за подкрепа на местни инициативи
Начален срок: 22.02.2019 г.
Краен срок: 29.03.2019 г.
https://www.kustendil.bg/index.php?option=com_k2&view=item&id=337:2019-02-22-13-38-05
10. Община Лясковец
Фонд за подкрепа на местни инициативи
Начален срок: 21.06.2019 г.
Краен срок: 15.07.2019 г.
http://www.lyaskovets.net/announces/announce.php?id=20190621-2351
11. Община Свищов
Програма „Местни инициативи”
Начален срок: 01.03.2019 г.
Краен срок: текущ, до изчерпване на средствата
http://svishtov.bg/news_detail.php?id=6623
12. Столична община
12.1. Програма „Европа” за 2019 г.
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Начален срок: 03.09.2018 г.
Краен срок: 03.10.2018 г.
http://www.evropa-so.bg/bg/новини.html?start=69
12.2. Програма „Зелена София”
Начален срок: 16.05.2019 г.
Краен срок: 20.06.2019 г.
https://www.sofia.bg/web/guest/green-sofia-projects-02/-/asset_publisher/WfIJvLd31n43/content/programazelena-sofia-2019
12.3. Програма за развитие на детско-юношеския спорт
Начален срок: 18.02.2019 г.
Краен срок: 18.03.2019 г.
https://www.sofia.bg/web/guest/sport-programms-projects//asset_publisher/DnpmDgPZB3Rn/content/obavavane-na-sesia-za-nabirane-na-proekti-po-programa-zarazvitie-na-detsko-unoseskia-sport-za-2019-g12.4. Програма за социални предприемачи „Акселератор Стартъп София”
Начален срок: 04.02.2019 г.
Краен срок: 28.02.2019 г.
https://www.sofia.bg/web/guest/news/-/asset_publisher/1ZlMReQfODHE/content/zapocva-kandidatstvanetopo-pilotnata-programa-akselerator-start-p-sofia-na-stolicna-obsina
12.5. Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа
на кмета на Столичната община
Начален срок: 14.02.2019 г.
Краен срок: текущ
https://www.sofia.bg/web/guest/sport-programms-projects//asset_publisher/DnpmDgPZB3Rn/content/programa-za-s-finansirane-na-sportni-i-mladezki-dejnostimezdunarodni-forumi-i-s-bitia-pod-patronaz-na-kmeta-na-stolicnata-obsina-2016
12.6. Столична програма „Култура” за 2019 г.
Начален срок: 10.09.2018 г.
Краен срок: 10.10.2018 г.
https://kultura.sofia.bg/currentNews-36-stolichna_programa_%E2%80%9Ek.html
12.7. Столична програма „Социални иновации”
Начален срок: 04.01.2019 г.
Краен срок: 04.02.2019 г.
https://www.sofia.bg/program-social-innovation
13. Община Харманли
Кампания за финансиране на проекти за младежки дейности „Харманли за младите”
Начален срок: 09.04.2019 г.
Краен срок: 30.05.2019 г.
http://www.harmanli.bg/bg/proekti/harmanli-za-mladite-2019-g/
14. Община Хасково
Конкурс „Граждански инициативи”
Начален срок: 12.03.2019 г.
Краен срок: 31.05.2019 г.
https://www.haskovo.bg/article/10222/obshchina-khaskovo-obyavi-konkurs-grazhdanski-initsiativi-2019
15. Община Шумен
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15.1. Конкурс за финансиране на младежки дейности
Начален срок на първа сесия: 13.03.2019 г.
Краен срок на първа сесия: 15.04.2019 г.
Начален срок на втора сесия: 15.07.2019 г.
Краен срок на втора сесия: 15.08.2019 г.
https://www.shumen.bg/култура-младежки-дейности-и-спорт-2/младежки-дейности/съобщения-и-обяви/
15.2. Общински фонд „Култура”
Начален срок: 03.05.2019 г.
Краен срок: 31.05.2019 г.
https://www.shumen.bg/култура-младежки-дейности-и-спорт-2/култура/общински-фонд-култура/

Информацията е актуална към 24.07.2019 г.
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