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Уважаеми министър Христосков, 

Приложено Ви изпращаме становище от група неправителствени организации, част от които 

участват и в Кометета по наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

като представители на гражданските организации, работещи за социално включване и 

интегриране на маргинализирани групи; сдружение „ Форум Гражданско участие“, обединяващо 

повече от 100 граждански организации от цялата страна и Коалиция „Детство 2025“, обединение 

на 16 водещи граждански организации и мрежи, представляващи повече от 150 

неправителствени организации и личности от цялата страна, които работят по въпросите на 

деинституционализацията от 2000 година.  

Считаме, че предложеният Проект на Индикативна годишна работна програма по предстоящи 

процедури за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 за 2015 г. е неудовлетворителен и следва да бъде допълнен и променен, 

като в становището излагаме подробно нашите аргументи и отправяме конкретни предложения 

за промяна на документа.   



Също така, настояваме НПО да могат да бъдат допустими бенефициенти, както и да могат да 

участват в разработването на операции в съответствие с чл.5 „Добро управление и партньорство“ 

от Регламента на Европейския социален фонд. 

 

С уважение, 

Групата НПО, работещи за социално включване и интегриране на маргинализирани групи:  
 
ЦМЕДТ "Амалипе" 
СНЦ "Рома - Вазово 2007" 
Асоциация "Интегро" 
СНЦ "Свят без граници" 
Сдружение "Нов път" – Хайредин 
Социална фондация "ИндиРома - 97" 
Сдружение "Център за трудови и социални практики"  
НКФ "Каритас - България" 
 
Сдружение "Форум Гражданско Участие“: 
 
Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора 

Асоциация за стратегическо управление Делфи 

Асоциация Съвременни читалища - София 

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев 

Българско сдружение за насърчаване на гражданска инициатива 

Клуб НСО - Търговище 

Национална асоциация на секретарите на общини в Република България 

НСНЦ Родопа планина 21 в. 

Плевенски обществен фонд – читалища 

Ромска фондация Искра - Шумен 

Сдружение Болкан асист 

Сдружение Деветашко плато 

Сдружение Европейски пространства 21  

Сдружение Екосвят Родопи - Смолян 

Сдружение Екофорум за устойчиво развитие - София  

Сдружение Знание - Ловеч 

Сдружение Младежко бюро за социални и граждански инициативи  

Сдружение Национална мрежа за децата 

Сдружение Платформа АГОРА 

Сдружение Регионален център за култура Фабриката - Габрово 

Сдружение Екомисия 21 век  

Сдружение Усмивка 

Сдружение Устойчиво развитие 

СНЦ Европейски компас - Силистра 

УН Найден Геров - Бургас 

Фондация Артист 

Фондация Астика 

Фондация Български център за нестопанско право 

Фондация Европейски институт 

Фондация Институт за пряка демокрация 

Фондация Институт за развитие на публичната среда 

Фондация Крокус 



Фондация Национален алианс за работа с доброволци 

Фондация Помощ за благотворителността в България  

Фондация Център за радио и телевизионно обучение – ПроМедиа 

Център Образование за демокрация  

ЦМЕДТ Амалипе 

 
Коалиция „Детство 2025“: 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)                                           
Българска асоциация на клиничните психолози                                                                                    
Български център за нестопанско право                                                                                                                                                                        
Фондация „Де Пасарел България“                                                                                                                  
Сдружение „Еквилибриум“                                                                                                                         
Фондация „За нашите деца”                                                                                                                                 
Фондация „Карин дом”                                                                                                                                          
Фондация „Лале”                                                                                                                                                  
Фондация „Лумос”                                                                                                                                
Валентина Симеонова                                                                                                                                 
Харалан Александров, социален антрополог  
Международна социална служба-България                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Национална мрежа за децата                                                                                                                            
„Надежда и домове за децата – клон България”                                                                                                                   
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Фондация „Сийдър“                                                                                                                                                                                                             
SOS Детски селища България 
 
Сдружение „Национална мрежа за децата“, в качеството си на представител на 
организациите, работещи в сферата на детското благосъстояние в КН по ОП РМР 2014- 2020 г.:  
 
Сдружение „Обществен съвет по образование” – Гоце Делчев  
Сдружение „Верният настойник” – Бургас 
Асоциация „Деметра” – Бургас 
Сдружение „Интегра – България” - Бургас 
Сдружение "Областен ромски съюз" – Бургас 
Сдружение „Усмивка” - Бургас 
Асоциация на родителите на деца с дислексия - Варна 
Сдружение „Гаврош” – Варна 
Сдружение „Евроинтеграция” – Варна 
Фондация „Карин дом” – Варна 
Сдружение „Агенция за социално развитие – Вижън” 
Фондация „Радост за нашите деца” – Варна 
Сдружение „Съучастие” – Варна 
Сдружение „Цветно бъдеще” – Варна 
Социална Асоциация „Св.Андрей” – Българо-германско сдружение с нестопанска цел - Варна 
Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ – Велико Търново 
Сдружение „1 юни” – Бяла Слатина 
Сдружение „Дом на науката и техниката” – Враца 
Сдружение „Нов път” – с. Хайредин 
Училищно настоятелство на ОУ „Христо Ботев” – с. Търнава 
Сдружение „Социален диалог 2001” - Габрово 
Сдружение „ИМКА – Добрич” 



Фондация „Ръка за помощ” – Добрич 
Сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава” – Кърджали 
Родителско настоятелство на ЦДГ „Калина” – Дупница 
Сдружение „Екомисия 21 век” – Ловеч 
Обществен съвет по образование – Берковица 
Фондация Шам – Монтана 
Фондация „Бъдеще” – Ракитово 
Фонд за превенция на престъпността ИГА - Пазарджик 
Фондация „Социални практики в общността” - Пазарджик 
Сдружение „Развитие” – Ракитово 
Фондация „П.У.Л.С.” - Перник 
Плевенски обществен фонд „Читалища” - Плевен 
Асоциация „Голям брат, голяма сестра” - Пловдив 
Национален алианс за работа с доброволци - Пловдив 
Сдружение „Жанета” - Разград 
Асоциация „Интегро” – Разград 
Младежки форум 2001 – Разград 
Сдружение „Еквилибриум” – Русе 
Фондация „Каритас – Русе” - Русе 
Клуб „Отворено общество” – Русе 
Център Динамика - Русе 
Женско дружество „Екатерина Каравелова” - Силистра 
Сдружение „Надежда за добро бъдеще” - Силистра 
Дружество за подкрепа на деца и лица с умствени, физически и сензорни увреждания „Св. 
Стилиян Детепазител” – Сливен 
Фондация „Здравето на ромите” – Сливен 
Ромска академия за култура и образование - Сливен 
Фондация „Агапедия – България” 
Сдружение „Алфа клуб – да оцелееш” 
Асоциация на професионалистите за психично здраве в детските градини и училищата в 
Република България 
Асоциация Родители  
Българска асоциация на осиновени и осиновители 
Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве 
Фондация „Българско дете”  
БНК „Заедно за децата” 
Българска тренировъчна централа 
Сдружение „Дете и пространство” 
Сдружение „Деца и юноши” 
Фондация „Еврика” 
Фондация „Екип” 
Сдружение „Естествено” 
Фондация „Заедно в час” 
Фондация „За нашите деца” 
Фондация „Здраве и социално развитие” 
Фондация „Здравни проблеми на малцинствата” 
Инициативен родителски комитет - ИРК 
Институт за социални дейности и практики 
Сдружение „Лайънс Клуб Кибер Витоша Нет” 
Фондация „Надежда за малките” 
Национална скаутска организация на България 
Национален ученически екопарламент 



Национална асоциация по приемна грижа 
Сдружение „Общество за всички” 
Фондация „Пайдея” 
Фондация „Партньори – България”  
Проект „Права на човека” 
Фондация „Приложни изследвания и комуникации” 
Фондация „Приятели 2006” 
Сдружение „Приятелско сърце” 
Сдружение за прогресивна и отворена комуникация - СПОК 
Фондация „Сийдър” 
Фондация „Стъпка за България” 
Фондация „Стъпка по стъпка”  
Театрално-социална формация "Театър Цвете" 
Сдружение „Фрийрън България” 
Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България 
Фондация за децата в риск по света 
Фондация „Център Надя” 
Сдружение „Център за приобщаващо образование” 
Център за психосоциална подкрепа 
Amici dei Bambini – клон София 
Habitat for Humanity 
Outward Bound България 
SOS Детски селища – България 
Български хелзинкски комитет 
Международен правен център 
Българска педиатрична асоциация 
Сдружение „За един по-добър живот” – Челопеч 
Сдружение „Избор за утре” - Ботевград 
Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” - Казанлък 
Читалище „Възродена искра” – Казанлък 
Сдружение „Детелини” – Чирпан 
Национална асоциация на ресурсните учители – Стара Загора 
Сдружение „Приятели 2011” - Чирпан 
Сдружение „Самаряни” – Стара Загора 
Сдружение „Свят без граници” – Стара Загора 
Сдружение „Асоциация Ная” - Търговище 
Клуб на нестопанските организации – Търговище 
Асоциация на народните читалища - Димитровград 
Сдружение „Деца и семейства” – Хасково 
Фондация „Подари усмивка” – Димитровград 
Асоциация SOS жени и деца, преживели насилие – Нови пазар 
Женско ромско сдружение „Хаячи” – Нови пазар 
Фондация „Болни от астма” – Ямбол 
Общинско училищно настоятелство - Болярово 
 


