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Програма 

Градски предизвикателства 
 

Насоки за кандидатстване 
 

Програмата “Градски предизвикателства“ на Фондация „ЕкоОбщност“, търси да 

провокира гражданите да реагират на екологичните проблеми в  градската им среда и да 

спомогнат за раздвижване на институциите и общността за своевременното им решаване. 

Програмата се изпълнява с подкрепата на Фондация „Чарлз Стюарт Мот”.  

Конкурсът за малки проекти на програмата е насочен към хората от града и селото, които 

ги е грижа за случващото се около тях и цели да спомогне за установяване на контакт и 

обединяване на усилия, за да могат гражданите успешно да разрешат екологични проблеми, 

които пряко ги засягат.  

Конкурсът и подкрепените чрез програмата проекти следва да информират, да мотивират 

и вдъхновят хората, като поставят на преден план истинските човешки усилия, положителните 

примери, които по недвусмислен начин водят до реална промяна. Именно затова програмата иска 

да стигне до градските екологични проблеми, които най-много вълнуват гражданите и които те 

смятат и искат да решат сами и в партньорство или диалог с институции и бизнес. 

Чрез конкурса програмата търси да подкрепи проекти за общностни усилия за намаляване 

и премахване на неблагоприятни екологични въздействия в градската среда, пре-

експлоатация или унищожаване на ценни ресурси, включително зелени площи. 

Целеви проблеми, чието решаване програмата  подкрепя: 

 Нарушаване на равновесието в околната жизнена среда, водещо до сериозни 

последици за местната общност. Решаването на проблема може да включва: 

локализиране на източника на вредни въздействия; действия по отстраняване на 

източника и/или сезиране на институции за подвеждане под отговорност на 

лицата/институциите, допуснали проблема; отстраняване на последици от 

неблагоприятни въздействия; обезопасяване, информиране и активно включване на 

местната общност. Неблагоприятни въздействия върху водите, въздуха, шумови и 

радиационни замърсявания в градската среда са целеви проблеми за разрешаване в 

рамките на програмата. 
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 Насърчаване на екологично отговорно поведение с конкретен реален близко-срочен 

ефект за намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Проектите с такива 

дейности следва да са насочени към конкретен проблем на местно ниво и да могат да 

демонстрират постигането на положителен ефект на намаляване на конкретно вредно 

въздействие.  

Основни целеви групи, които програмата ще подкрепи: 

 Местни хора и организации, потърпевши от нарушено екологично равновесие в жизнената 

им среда; 

 Хора и организации, свидетели на развиващ се екологичен проблем, желаещи да се 

включат в решаването му; 

 Формални и неформални групи, желаещи да променят дадена проблемна ситуация и да 

провокират други за включване в решаването й. 

Програмата търси идеи за качествена промяна на жизненото пространство чрез работа по 

отстраняване на екологични проблеми или по изграждане на нов тип гражданско отношение към 

тях сред по-широк кръг хора, институции, медии, бизнес. Граждани, инициативни групи и 

граждански организации могат да кандидатстват със свои идеи за подобряване на градската 

среда, които се вписват в целевите проблеми на програмата чрез работа с изброените целеви 

групи. 

Проектите следва да се реализират на територията на България.  

Програмата ще се проведе в два модула: 

 Модул 1 – „Изграждане на капацитет за работа по проблеми на градската среда със 

заинтересованите страни” 

Екипите на избраните на база на заявленията организации и граждански групи ще се срещнат 

с представители на „ЕкоОбщност” за определяне на капацитета на организацията/гражданската 

група и на специфичните нужди за реализирането на инициативата. Съобразно установените 

потребности ще бъде предоставена специализирана експертна/консултантска подкрепа и 

обучения за работа с институциите; мрежуване; изграждане на капацитет за работа по 

конкретните проблеми; работа с медии; екипно взаимодействие и устойчивост. Присъствието на 

минимум 2 члена от екипа на кандидата е задължително.  

Ако кандидатът желае освен предоставената консултантска помощ да ползва и финансова 

подкрепа от страна на Фондация „ЕкоОбщност”, следва да разработи по време на обученията и 

подаде проектно предложение до 16 май 2013 г . Формулярите и насоки за представяне на 

проектите ще бъдат предоставени по време на обученията по модул 1. 
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 Модул 2 – „Изпълнение на проекти, подкрепени от програмата”  

Изпълнение на финансираните проекти и експертни консултации в хода на изпълнение. 

Изпълнението на одобрените проекти в Модул 2 ще се осъществи в периода юни 2012 г.  - април 

2014г.   

Фондация „ЕкоОбщност“ ще предостави финансова, организационна и експертна помощ на 

победителите в конкурса за малки проекти, като ще спомага за реализирането на проекта, 

обучава и консултира проектните екипи. 

Индикативен бюджет по програмата за финансиране на малки проекти: 52 000 лв.  

Етапи на програмата с ориентировъчен график   

1 Набиране на заявки за участие в Програмата краен срок: 5 април, 2013 г. 

2 Оценка на заявките за участие и срещи с кандидатите 8-19 април, 2013 г. 

3 Избор на участници в Програмата 22-26 април, 2013 г. 

4 Провеждане на Модул 1. Обучения и консултации. 

Разработка на проектни предложения от кандидатите 
29 април-23 май, 2013 г. 

5 Одобрение на проектните предложения от Комисията към 

Програмата 
16-23 май, 2013 г. 

6 Провеждане на Модул 2. Изпълнение на финансираните 

проекти и експертни консултации в хода на изпълнение 
24 май, 2013 г.-30 април,2014 г. 

7 Популяризиране на Програмата и на резултатите от 

конкретните проекти чрез партньорство с медии   
5 април, 2013 г.–30април, 2014 г. 

 

Кой може да кандидатства? 

С проекти в конкурса могат да участват: 

 Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) 

или техни клонове. 

 Неформални граждански групи, инициативни групи и комитети (участието им във втори 

модул на програмата ще изисква наличие на организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ с цел 

осигуряване на административен механизъм за осъществяване на одобрен проект на 

групата/комитета). 

 Една организация или неин клон може да кандидатства само с една заявка за участие. 
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Срокове и документи за кандидатстване  

Кандидатите подават заявка за участие в Модул 1 на програмата по образец 

Срок за подаване - 17.00 ч. на 05 април 2013 г. по електронна поща bepf@bepf-bg.org. 

В заявката за участие в програмата кандидатите описват:  

 конкретно място, където е налице екологичен проблем;  

 причини за възникване и състояние на екологичен проблем, който носи последици за 

местната общност;  

 предложение за решаване на проблема;  

 кой се ангажира да работи по реализиране на идеята – гражданска група, местна 

организация и др.; 

 необходима помощ – екпертни консултации и/или средства. 

 

Ако кандидатът е организация, заедно със Заявката за участие подава и сканирано  

Удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено не по-късно от 3 месеца от 

датата на кандидатстване.  

 

Критерии за допустимост на заявката за участие в Модул 1: 

 Проблемът, предложен за решаване, е конкретно дефиниран по място, засегната общност, 

специфика; 

 Проблемът е екологичен в тесен смисъл: отнася се до процес на неблагоприятни, вредни, 

опасни въздействия с отрицателен ефект върху компонентите на градската жизнена среда 

– отрицателни ефекти върху въздуха и водите, или въздействия свързани с шум, вибрации 

и радиация в резултат от човешко действие или бездействие, промишлена дейност, 

местна практика (вкл. институционална практика), свързана с пре-експлоатация на ценни 

ресурси с въздействие върху околната среда;  

 Проблемът засяга здравето и безопасността на местната общност и решаването му е от 

обществен интерес. 

 Проблемът не може да се отнесе към група социални, културни или икономически 

проблеми. 

 Решаването на проблема е във възможностите на местната общност и отговорните 

институции. 

mailto:bepf@bepf-bg.org
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 Решаването на проблема не е текуща задача (обект на разрешаване от) на отговорни 

институции – т.е. в близките 15 месеца не се предвиждат конкретни физически или 

процесуални действия по отстраняването му. 

 Проблемът не възниква от и няма характер на природно бедствие. 

 Наличие на интерес и инициатива от страна на гражданите/организацията, представяща 

заявката, както и на капацитет да реализират предложените действия. 

 

Одобрените кандидати за участие ще преминат през обучения и консултации в рамките на 

Модул 1 на Програмата, след което ще бъдат поканени да разработят проектни предложения за 

финансиране в Модул 2 на Програма „Градски предизвикателства“.  

Формулярът на Заявката за участие може да бъде получен в електронен вид след заявка до 

адрес bepf@bepf-bg.org. или свален от сайта на Фондация „ЕкоОбщност” (www.bepf-bg.org). 

Консултации на кандидати, желаещи да участват в Програма „Градски предизвикателства“, ще 

бъдат предоставяни в периода 15 февруари  – 29 март 2013 г. по телефон, електронна поща или в 

офиса на фондацията.  

За контакти: 

Росица Маринова  

 Фондация „ЕкоОбщност“ 

 София 1612, ул. „Феликс Каниц“ №13, ет.1 

ел. поща: rmarinova@bepf-bg.org 

тел. (02) 951 54 79, 951 54 46 

mailto:bepf@bepf-bg.org
http://www.bepf-bg.org/
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