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ПРОГРАМЕН ОПЕРАТОР: 

 

Дирекция „Международни проекти” - Министерство на вътрешните работи 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Мярка 5 –  

“Кампании за повишаване на информираността и чувствителността”, 

Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в 

рамките на НФМ 2009-2014 
 
 

Информация за предложението 

Наименование на кандидата: 
- наименование на водещата организация 
- наименование на партньора/ите (ако е приложимо) 

Национална асоциация на общинските 

служители в България 

Norsensus Mediaforum - Норвегия 

Наименование на проекта: 

„Разруши мълчанието–кампания за 

информираност,превенция и защита 

срещу домашното насилие и насилие 

основано на полов признак ” 

 

 

За служебно ползване 
 

 

Досие No  (само за вътрешно ползване) 
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I.  ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА  
 

1. ОПИСАНИЕ НА ВОДЕЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

1.1. Основни данни (максимум 1 страница) 

 

Пълно наименование на водещата 
организация, съгласно съдебно решение 
(или еквивалентен документ) 

Национална асоциация на общинските 

служители в България 

 

Съкращение на наименованието  
/ако е приложимо/ 

НАОСБ 

Националност  Българска 

Дата на създаване съгласно съдебно 
решение (или еквивалентен документ) 

28.11.2005г. 

Единен идентификационен код /EИК/ (код 
по БУЛСТАТ) /ако е приложимо/ 

175125691 

ДДС номер  
/ако е приложимо/ 

няма ДДС регистрация 

Правен статут Юридическо лице с нестопанска цел 

Предмет и дейност  Европейски и национални проекти и 

програми, обучения, семинари, кампании 

Официален адрес София,бул.Хан Кубрат бл.328 

Адрес за кореспонденция 1000 София, бул. Княз Александър 

Дондуков № 53, ап. 13 

Телефонен номер +359 887 996214 

Номер на факс  

Електронна поща lazarov@namcb-org.bg 

Интернет страница www.namcb-org.bg 

Лице за контакти Валентин Лазаров 

Позиция на лицето за контакти  Председател на Управителния съвет 

Мобилен номер на лицето за контакти 0887 996214 

Електронна поща на лицето за контакти lazarov@namcb-org.bg 

Име и длъжност на лицето, упълномощено 
да подпише договора за безвъзмездна 
финансова помощ 

Валентин Лазаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В срок до три работни дни от влизане в сила на всяка промяна в посочените по-горе данни, 

Програмния оператор следва да бъде уведомен  в писмена форма.  
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1.2. Описание на финансовия, технически и административен капацитет на водещата 

организация (максимум 3 страници) 

  

1.2.1. Финансов капацитет 

 

Указаната таблица се попълва в съответствие със счетоводните данни от отчета за 

приходите и разходите, отчета за касовото изпълнение на бюджета и счетоводен 

баланс**. 

      Попълва се в ХИЛЯДИ евро 

 

Година1 
Годишен 

оборот2  

или еквивалент 

(в хил. €) 

Печалба3 

или 

еквивалент 

(в хил. €) 

Стойност на 

активите4 

(в хил. €) 

Основен 

капитал5 

или  

еквивалент 

(в хил. €.) 

 

Задължения6 

 

(в хил. €.) 

2013 71  € 10 € 65  € 33  € 32  € 

2012 119 € -18  € 65  € 23  € 42  € 

* Загубата да се попълва със знак минус; 

** В приложното поле се попълва конкретния източник на счетоводна информация за всяка посочена 

цифра по отделните колони; 

*** Считано от 01.01.2009 г., за стойност на активите следва да се посочва сумата на актива, включващ 

раздел “А”, “Б”, “В” и ”Г” на актива на баланса. 
 

1.2.2. Технически и административен капацитет 

 

 Човешки ресурси 

 

Численост на персонала, ангажиран на пълно и на непълно работно време, по категории 
(напр. численост на ръководителите, счетоводителите и пр.), като посочите мястото, където 
изброените лица изпълняват служебните си задължения. 
 

- Пет човека на непълно работно време, работещи по проекти 

- Счетоводител на непълно работно време 

- Технически сътрудник на непълно работно време 

- Председател на УС на непълно работно време 

Персоналът изпълнява своите служебни задължения в офиса на Националната асоциация на 
общинските служители в България  в гр. София на ул. Тодорини Кукли № 1. 
 
 

Средства за изпълнение на проекта  

 

(Опишете: офиси, сгради, оборудване, други технически средства и др.) 
 

Офисът на Националната асоциация на общинските служители в България е в гр. София на ул. 

                                                 
1
 Взема се предвид оборотът за последните две приключени финансови години. При новосъздадени организации с 

по-малко от две години дейност, предвид се взема последната финансова година. 
2 Раздел А, точка I от приходната част на Отчета за приходите и разходите. 
3 Раздел Г от разходната част на Отчета за приходите и разходите. Загубата да се попълва със знак минус. 
4 „Сума на актива” (Раздел А + Б) от Счетоводния баланс. 
5 Раздел А, точка I от пасива на Счетоводния баланс. 
6 Раздел В, точка I от пасива на Счетоводния баланс. 
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Тодорини Кукли № 1 и представителен офис в гр. София на бул. Княз Александър Дондуков № 
53. Офисите ни са оборудвани с 4 стационарни компютъра и 3 преносими компютъра. 
Разполагаме с 2 копиращи машини, сканиращо устройство, 4 принтера и една цветна 
мултифункционална машина, видеокамера. В офисите ни са обособени 7 работни места. 
Асоциацията разполага с два автомобила, един собствен и един под наем. 
 
 

Други ресурси  

(Например: участие на доброволци; мрежи, които могат да допринесат за изпълнението на 
проекта) 
 

Специфичните ресурси на Националната асоциация на общинските служители в България се 
изразяват в отличните контакти с местните власти, които организацията има чрез своите 
членове. НАОСБ е в състояние да организира събития в практически всички 28 области на 
страната, тъй като разполага с активни членове, които могат да съдействат за реализиране 
на съответната инициатива в съответния регион. Именно тази уникална позиция на 
организацията ще бъде използвана за да се организират ядра за прилагане на проектното 
предложение във всеки от 6-те планови региона на страната, а също така и за постигане на 
устойчивост на резултатите от проекта, тъй като въвлечените общински служители ще 
останат на своите позиции и ще са в състояние да поддържат проведените инициативи, 
гарантирайки дълготрайност и реален социален ефект от придобития опит по проекта. В 
цялата страна като доброволци в наши проекти са участвали над 1200 човека, наши членове 
и съмишленици. Поддържаме два активни уеб сайта, имаме създадени Фейсбук, Туитър и 
Линкедин акаунти . 

 

Опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното 

предложение.  

 

В резултат на нашия дългогодишен опит в работа с медиите от 2006 г. насам /над 250 
публикации и излъчвания/ имаме изградена мрежа от медии, с които работим активно и 
около 60 човека, които са  активен екип от доброволци. Този екип се състои от активни 
млади хора, които лесно се мобилизират за различни задачи. Освен тях, ние имаме широка 
мрежа от сътрудничество с други неправителствени организации, университети и 
институции в Испания, Италия, Дания, Франция, Великобритания и Турция; учени, 
активисти и журналисти, които ни осигуряват логистична и професионална подкрепа и 
гъвкавост. Ние имаме четири годишно институционално партньорство със Съвета на 
Европа и осем годишно партньорство с Фондация Ханс Зайдел. 
За нашите различни проекти за обучение и обмяна на опит и добри практики си партнираме 
с общини от цялата страна. Те осигуряват доброволен принос за развитието и 
функционирането на нашата дейност. В обучителната ни дейност си сътрудничим със 
Софийския университет и Нов български университет. 
Националната асоциация на общинските служители в България има натрупан опит в 
инициирането и провеждането на кампании, свързани с домашното насилие  при 
изпълнението на своите 2 европейски проекти. Първият проект „ИТЕР” за превенция на 
детското насилие и вторият „АЙСБЕРГ”, приключиха успешно и след окончателния одит от 
страна на Европейската комисия. Водещ партньор по „ИТЕР”  беше област Аликанте 
/Испания/ и с партньори от Дания, Италия и България. Вторият проект „АЙСБЕРГ” за 
превенция на насилието над жени по програмата ДАФНЕ III, започна изпълнението от 
началото на 2010 г. за срок от 2 години. Водещ партньор по него беше правителството на 
Автономна област Валенсия /Испания/ и с партньори от Великобритания, Франция и 
България. През 2013 г. успешно приключи и изпълнението на двугодишен проект 
„Интеграция на жени чрез изграждане на международна мрежа за занаяти” с водеща 
организация от Дания и партньори от Великобритания, Франция, Германия, Испания, 
Турция и България.  
Съвместно със Съвета на Европа НАОСБ провежда през последните 3 години първата у нас 
Академия по лидерство за кметове и общински служители от България и Македония. До 
момента са организирани и проведени 5 пълни цикъла за повече от 100 участника. 
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Опит по Програми и проекти 

Посочват се проектите, завършени през последните 5 години и включващи: 

 

Кандидат, който няма поне един изпълнен през последните 5 години проект на стойност 

на признатите разходи в размер на 30 % от размера на заявената безвъзмездна помощ, и 

включващ дейности, сходни с дейностите в настоящото проектно предложение НЯМА 

ДА БЪДE допуснат до етап техническа и финансова оценка.  

 
За всеки проект се попълва указаната таблица. (максимален брой проекти, които да бъдат 
посочени – 8) 
 
Номер на договора за финансиране 2012-5523/014- 001 

Източник на финансиране Европейска Комисия – Младежта в действие 
Бюджетна линия YT7- PSIQ7 

Наименование на проекта PAVITT – Видео участие, инструмент за обучение 
на млади предприемачи 

Основни дейности по проекта Видео обучение, семинари, проучвания, 
международна конференция 

Период на изпълнение 
 

1/03/2013 – 30/04/2014 

Обща стойност на проекта  (в €) 117 595.14 € 
Обща стойност на признатите разходи по 

проекта 
117 595.14 € 

Процент на участие в изпълнението на 
проекта 

20 % 

Роля и принос при изпълнение на проекта Пълноправен партньор в мрежа от организации от 
пет страни 

Постигнати резултати Идентифициране на целевата група; обмяна на 
опит; осъществени мобилности; общи материали; 

 

Номер на договора за финансиране 2011-1-DK1-GRU06-035271 
Източник на финансиране Европейска Комисия – ГРУНДВИГ Партньорства 

Бюджетна линия LLP-2011-GRU-LP-5 

Наименование на проекта Интеграция на жени чрез изграждане на 
международна мрежа за занаяти 

Основни дейности по проекта Международни партньорски срещи, работни срещи 
в общността, изработване на традиционни елементи 

Период на изпълнение 
 

1/08/2011 -  31/07/2013  

Обща стойност на проекта  (в €) 126 948.00 € 
Обща стойност на признатите разходи по 

проекта 
126 948.00 € 

Процент на участие в изпълнението на 
проекта 

15 % 

Роля и принос при изпълнение на проекта Пълноправен партньор в мрежа от организации от 
седем страни 

Постигнати резултати Идентифициране на целевата група; обмяна на 
опит; осъществени мобилности; общи материали; 

 

Номер на договора за финансиране BG051PO001-7.0.01-0034 
Източник на финансиране ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

Бюджетна линия BG051PO001-7.0.01 
Наименование на проекта Интегрирана услуга за предприемачи в България 

Основни дейности по проекта  
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Период на изпълнение 
 

1/05/2012 – 30/04/2013 

Обща стойност на проекта  (в €) 96 955.72 €  
Обща стойност на признатите разходи по 

проекта 
96 124.34 € 

Процент на участие в изпълнението на 
проекта 

100 % 

Роля и принос при изпълнение на проекта Водещ партньор, главна роля и принос на НАОСБ 

Постигнати резултати  

 

Номер на договора за финансиране JUST/2009/DAP3/AG/1374 -30-CE-0386233/00-27 

Източник на финансиране Европейска Комисия – ДАФНЕ III 
Бюджетна линия JUST/2009/DAP3/AG 

Наименование на проекта АЙСБЕРГ 
Основни дейности по проекта Превенция на насилието над жени, работа с 

пострадали от насилие; Информационна кампания; 
Период на изпълнение 

 
10/01/2011 – 31/12/2012 

Обща стойност на проекта  (в €) 748 317.31 € 
Обща стойност на признатите разходи по 

проекта 
695 623.27 € 

Процент на участие в изпълнението на 
проекта 

20 % 

Роля и принос при изпълнение на проекта Пълноправен партньор в мрежа от организации от 
четири страни 

Постигнати резултати Идентифициране на жени, преживяли насилие; 
работа с тези жени; обмяна на опит и практики; 

 

 

Номер на договора за финансиране JLS/2007/ISEC/472 

Източник на финансиране Европейска Комисия - Сигурност и гарантиране на 
свободите - Предотвратяване и борба с 

престъпността 
Бюджетна линия JLS/2007/ 

Наименование на проекта ИТЕР - Превенция на насилието над деца. 
Проучване и анализ. 

Основни дейности по проекта  
Период на изпълнение 

 
1/10/2008 – 31/09/2010 

Обща стойност на проекта  (в €) 267 818.28 € 
Обща стойност на признатите разходи по 

проекта 
248 473.15 € 

Процент на участие в изпълнението на 
проекта 

20 % 

Роля и принос при изпълнение на проекта Пълноправен партньор в мрежа от организации от 
четири страни 

Постигнати резултати Работа с деца, склонни към насилие; агитационна 
кампания и образователна кампания; обмяна на 

опит и практики между партньорите; 
 

 

1.3. Безвъзмездни помощи, получени от водещата организация, за проекти в етап на 

изпълнение към момента на кандидатстване 

 

Източник на финансиране ЕК  –  Европейско партньорство за спорт 
Бюджетна линия и номер на договора EAC-2013 / EAC-2013-0489 
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Наименование на проекта Мрежа на Средновековни европейски спортове & 
улични игри. Развитие на европейското културно 
многообразие, насърчаване и защитата на 
традиционните спортове и игри 

Период на изпълнение 
 

1/04/2014 – 31/05/2015 

Обща стойност на проекта  (в €) 225 000.00/Безвъзмездна помощ за НАОСБ - 4 000.00 
 

1.3.1 Участие на водещата организация в текущи покани за подаване на проектни 

предложения по Програми и проекти, финансирани от Националния бюджет и този на 

Европейския Съюз и други финансови инструменти7. 

Моля, представете информация за проекти, които предстои да бъдат или са в процес на 

оценка. 

 

Източник на финансиране  Европейска Комисия – ЕРАЗЪМ + 
Бюджетна линия KA 2 - Сътрудничество и иновации за добри 

практики – Кол 2014 
Наименование на проекта Фасилитатори, подкрепящи жени, жертви на 

домашно насилие 
Основни дейности по проекта Изследване на нагласите и потребностите; 

Електронна платформа за обучение, консултации и 
споделяне на опит и проблеми; Прилагане на 
пилотен модел във всички страни по проекта; 
Разпространение на резултатите и публичност. 

Период на изпълнение  
 

1/09/2014 – 31/08/2017 

Обща стойност на проекта  (в €) 297 109.00 € 
Роля и принос при изпълнение на 
проекта 

 

 
Водещ партньор, главна роля и принос на НАОСБ 
 

Водещата организация е задължена незабавно да информира Програмния оператор, ако 

СЛЕД подаване на настоящия Формуляр за кандидатстване, тя получи финансиране за 

същите или подобни дейности от друг финансов източник/донор. 

                                                 
7 Данните са само за информация и не подлежат на оценка 
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         2. ОПИСАНИЕ НА ПАРТНЬОРА (ИТЕ) 

 
За всеки партньор поотделно се попълват раздели 2.1 до 2.3 

 
Партньор 1 

 

2.1. Основни данни (максимум 1 страница) 

Основни данни  
Пълно наименование на партньора съгласно 
съдебно решение (или еквивалентен документ) 

Norsensus Mediaforum 

Съкращение на наименованието 
/ако е приложимо/ 

НП 

Националност на партньора Норвегия 
Дата на създаване на партньора съгласно 
съдебно решение (или еквивалентен документ) 

21.10.2012 

Единен идентификационен код /EИК/ (код по 
БУЛСТАТ) /ако е приложимо/ 

911 577 674 

ДДС номер на партньора  
/ако е приложимо/ 

НП 

Правен статут Неправителствена организация 
Предмет и дейност на партньора Norsensus Mediaforum е медиино сдружение с 

нестопанска цел базирано в Норвегия, за да  
подобри застъпничество, гражданско участие и 
медийната грамотност в обществото с основен 
фокус върху овластяването на младите хора и 
социално уязвими групи. 
Овластяване на хората чрез медиите и 
информационна грамотност е основната 
отправна точка за организацията, за да 
поддържа демократичното участие и 
насърчаването на информирани потребители 
на медии и творци. Оценявайки тази важна 
функция на медиите и информационна 
грамотност, Norsensus Mediaforum е 
установено, да  разшири и подобри практиката 
на медийна и информационна грамотност в 
Норвегия и на света чрез цялостна стратегия, 
която включва образователни семинари, 
информационни кампании, национални  и 
международни проекти. 

Официален адрес Karl Johans Gate 16B, 0154 Oslo 
Адрес за кореспонденция Karl Johans Gate 16B, 0154 Oslo 
Телефонен номер +47 21390894 
Номер на факс +47 21390894 
Електронна поща info@norsensus.no 
Интернет страница www.norsensus.no 
Лице за контакти Vedat Sevincer 
Позиция на лицето за контакти  Мениджър проекти 
Мобилен номер на лицето за контакти +47 41393141 
Електронна поща на лицето за контакти vedats@tnp.no 

 
Моля обърнете внимание на точността на представените данни. Програмния оператор няма да носи 

отговорност, ако не може да се свърже с кандидата. В срок до три работни дни от влизане в сила  на всяка 

промяна в посочените по-горе данни, Програмния оператор следва да бъде уведомен от кандидата в писмена 

форма.  
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2.2. Описание на финансовия и технически капацитет на партньора (максимум 3 

страници) 

 2.2.1 Финансов капацитет 

Партньорът попълва таблицата, в съответствие със счетоводните данни от отчета за 

доходите, отчета за касовото изпълнение на бюджета (за разпоредителите с бюджетни 

кредити) или еквивалентен счетоводен документ (за организациите с нестопанска цел) и 

счетоводен баланс. 

     Попълва се в ХИЛЯДИ евро. 

Година8 
Годишен 

оборот9  

или 

еквивалент 

(в хил. €.) 

 Печалба10 

или 

еквивалент 

(в хил. €.) 

Стойност 

на 

активите11 

(в хил.  €) 

Основен 

капитал12 

или  

еквивалент 

(в хил.€) 

 Задължения13 

(в хил. €.) 

30.06.2014 79.5 2.9 111.4 24.9 - 

2013 29.9 0.5 84.2 9.5 - 

* Загубата да се попълва със знак минус; 

** В приложното поле по-долу се попълва конкретния източник на счетоводна информация за всяка 

посочена цифра по отделните колони; 

*** Считано от 01.01.2009 г., за стойност на активите следва да се посочва сумата на актива, включващ 

раздел “А”, “Б”, “В” и ”Г” на актива на баланса. 

 
2.2.2. Технически и административен капацитет 

Човешки ресурси 

Численост на персонала, ангажиран на пълно и на непълно работно време, по категории 
(напр. численост на ръководителите, счетоводителите и пр.), като посочите мястото, където 
изброените лица изпълняват служебните си задължения. 
 

Norsensus Mediaforum има ръководител на проекти и изпълнителен директор на пълно 
работно време. Ръководителят на проекти има опит в областта на сравнителното и 
гражданско образование, медийната грамотност и журналистика. Също така, той има седем 
години опит в управлението на проекти, обучение, журналистика, застъпнически 
кампании, работата с младежта и доброволчеството( в национални и международни 
проекти в Норвегия, Русия, Полша и Турция).  
Изпълнителният директор има опит в доброволческата работа и работата с младежта и 
технически познания. Той има висше образование в  ИТ и цифрови медии и има огромни 
познания в медиите и застъпничеството.  
Мениджърският екип включва двама координатори по проекти на непълен работен ден. 
Като част от нашата стажантска програма с Oslo University College Отдел „Медии и 
Комуникация“,  ние наемаме двама стажанта всеки семестър. Стажантите са активно 
ангажирани и допринасят във всички нива на нашите проекти съобразно  тяхната област на 
специализация.  
Norsensus Mediaforum е акредитирана НПО в Европейската доброволческа служба и от 11 
август 2014г. Към нас се присъединяват двама доброволци на пълно работно време в 
продължение на 18 месеца. Тези двама международни доброволци ще бъдат активни 
участници в национални и международни проекти. Петима членове в Борда  на директори. 
Те контролират всички дейности,  проектите и администрацията на организацията.  
Счетоводството и одита на организацията се извършват чрез външни одитори. 

                                                 
8 Взема се предвид оборотът за последните две приключени финансови години. При новосъздадени организации с 

по-малко от две години дейност, предвид се взема последната финансова година. 
9 Раздел А, точка I от приходната част на Отчета за приходите и разходите. 
10 Раздел Г от разходната част на Отчета за приходите и разходите. Загубата да се попълва със знак минус. 
11 „Сума на актива” (Раздел А + Б) от Счетоводния баланс. 
12 Раздел А, точка I от пасива на Счетоводния баланс. 
13 Раздел В, точка I от пасива на Счетоводния баланс. 
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Средства за изпълнение на проекта  

(Опишете: офиси, сгради, оборудване, други технически средства и др.) 
 

Офисът на организацията се намира в сърцето на норвежката столица Осло Карл Йоханс 
Гейт 16Б и разполага с голяма заседателна зала. В напълно обзаведената работна площ 
на офиса ни има шест работни места, оборудвани с компютри, в допълнение към една 
обща кухня и стая за семинари с капацитет за 35 човека. Ние имаме два професионални 
фотоапарата и оборудване. 

Като младежко ръководена организация - медии, интернет и социалните медии са 
основните комуникационни канали за нас. В тази рамка, ние имаме два активни уеб 
сайтове, където можем да споделяме информация за нашата организация, дейности, 
съобщения, доклади и правим подбор на наставниците, доброволците и членовете. 
Norsensus Mediaforum има създадени Фейсбук и Туитър акаунти . 

 
 

Други ресурси  

(Например: участие на доброволци; мрежи, които могат да допринесат за изпълнението на 
проекта) 
 

Като резултат от нашият дългогодишен опит в работа с медиите от 2008 г. насам, ние имаме 

изградена мрежа от около 20 човека, които са  посветен и активен екип от доброволци. Този 

екип се състои от активни млади хора, които лесно се мобилизират за различни задачи. Освен 

тях, ние имаме широка мрежа от сътрудничество с други неправителствени организации, 

университети и институции в Норвегия, Швеция, Дания, Литва, Румъния и Турция; учени, 

активисти и журналисти, които ни осигуряват логистична и професионална подкрепа и 

гъвкавост. 

За нашите различни проекти за обучение на медиите, ние имаме изграден менторски  екип, 

състоящ се от 16 журналисти и преподаватели. Те осигуряват доброволен принос за развитието 

и функционирането на нашата дейност. 

Норвежкият съвет на децата и младежта осигурява достъп до компютърната си лаборатория за 

нашите участници в проекти, Община Осло също е в партньорство с нас чрез предоставяне на 

достъп до тяхната заседателна зала и улесняване на контакта с училища и ресурсните центрове 

за целите и подбора на кадри. 

Ние имаме редица логистични партньорства с институции като Norges Kreative Høyskole, Oslo 

University College Отдел“ Медии и комуникации“ , The Nordic Page-Норвегия, Радио Inter FM. 

Освен това, ние сме партньор в Норвегия  на движението „Не Hate Speech“ и Асоциацията на 

НПО в Норвегия. Това ни помага да разширим капацитета на нашата мрежа, както в Норвегия , 

така и в Европа. 

 
Роля и принос на партньора за постигане на целите по проекта. 

 
Norsensus Mediaforum  ще бъде пълноправен партньор в изготвяне на цялостната стратегия на 

кампанията. Организацията ще носи отговорността за обучението на екипите по места и 

изготвянето на обучителните материали. Съвместно с НАОСБ ще участва в изготвянето на 

дизайна и съдържанието на всички информационни материали и уеб сайта на проекта. Чрез 

опита на  своите експерти  Norsensus Mediaforum  ще допринесе за изготвянето на цялостната 

стратегия и визия на Националната радио-телевизионна кампания България. Организацията ще 

провежда съпътстващо консултиране на екипа на проекта чрез ежемесечни видео-конферентни 

връзки. Съвместно с НАОСБ , Norsensus Mediaforum  ще изготви План за информираност и 

публичност на проекта.Експерти на организацията ще участват в стартиращата 

пресконференция в гр.София и на Националната заключителна конференция. Експертите на 

партньорската организация ще консултират експертите по проекта от българска страна за 

възможностите и способите активно да се използват медиите и социалните мрежи в кампаниите 

по проекта. 
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2.3. Безвъзмездни помощи, получени от партньорската организация, за проекти в етап 

на изпълнение към момента на кандидатстване. 

 

Източник на финансиране Община Осло ,Отдел за развитие и интеграция 
(Enhet for mangfold og integrering), Fund Raising 

Бюджетна линия и номер на договора 201300562/24.04.2013 
Наименование на проекта Advocacy and Media Strategy 

Training/Counseling for NGOs 
Период на изпълнение 
 

01.09.2013-01.10.2014 

Обща стойност на проекта  (в €) 23.000 
 

Източник на финансиране Община Осло, The Norwegian Children and 
Youth Council - Diversity Fund, The Nordic Page, 
Fund Raising 

Бюджетна линия и номер на договора 201400456-2/ 01.04.2014 

Наименование на проекта Faktuell 
Период на изпълнение 
 

26.04.2014-01.03.2015 

Обща стойност на проекта  (в €) 42.600 
 

Източник на финансиране EEA Norway grant 
Бюджетна линия и номер на договора 01.04.2014 
Наименование на проекта Digital Literacy for High School Students to Fight 

Hate Speech and Discrimination -Romania in 
partnership with Center for Independent 
Journalism (CIJ) 

Период на изпълнение 
 

17.04.2014-16.06.2015 

Обща стойност на проекта  (в €) 156.395 
 

 

Източник на финансиране The Norwegian Children and Youth Council - 
Diversity Fund 

Бюджетна линия и номер на договора 01.06.2014 - 13935 
Наименование на проекта Visualize It in Diversity - Media Creation Training 

for Diversity in Media Landscape 
Период на изпълнение 
 

13.08.2014 - 15.02.2015 

Обща стойност на проекта  (в €) 12.500 
 

 

Източник на финансиране European Union National Agency in Norway, 
Aktiv Ungdom 

Бюджетна линия и номер на договора 2014-2-NO02-KA105-000084/20.06.2014 

Наименование на проекта European Volunteer Service- Active citizens for 
Immigrant Women's Civic Participation 

Период на изпълнение 
 

01.09.2014-31.08.2015 

Обща стойност на проекта  (в €) 19.380 
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2.3.1. Участие на партньора в текущи покани за подаване на проектни предложения по 

Програми и проекти, финансирани от Националния бюджет и този на Европейския 

Съюз14. 

Моля, представете информация за проекти, които са или предстои да бъдат в процес на 

оценка. 

 

Източник на финансиране Норвежки център за международно 
сътрудничество в образованието 

Бюджетна линия 01.06.2014 -001 

Наименование на проекта Meдиа общност и младежка прес инициатива в 
сътрудничество с Европейския хуманитарен 
университет 

Основни дейности по проекта Система на медийно общество и синдикалност ще 
бъде основана към Европейския хуманитарен 
университет, за целите на осигуряването на 
безплатна медийна комуникация и 
журналистическо образование и създаването на 
синдикат за младите хора на възраст между 18-30, 
от социално нуждаещи се семейства в евро-
азиатския регион, с цел за насърчаване на 
образованата младеж  с глас по социалните 
въпроси, които трябва да бъдат представени в 
публичното пространство и медиите. 

Период на изпълнение 
 

01.10.2014-30-09-2016 

Обща стойност на проекта  (в €) 221.560 
Роля и принос на партньора при 
изпълнение на проекта 

Главен координатор на проекта , ще отговаря за 
техническата и мениджърската логистика на 
проекта,в създаването и изпълнението на 
дейностите на проекта в сътрудничество с 
Европейският хуманитарен университет.  

 

 

Източник на финансиране Фондация“Отворено общество“ 
Бюджетна линия  
Наименование на проекта Интеграция. Активно медийно представителство 

и застъпничество 
Основни дейности по проекта Програма за медийно обучение и наставничество  

за имигрантските младежки групи с незападен 
произход, за повишаване на осведомеността по  
социални въпроси чрез медиите и инструментите 
за застъпничество. 

Период на изпълнение 
 

01.09.2014-15-02-2015 

Обща стойност на проекта  (в €) 40.400 
Роля и принос на партньора при 
изпълнение на проекта 

Координатор на проекта с доброволната подкрепа 
на медии и академични партньори от Норвегия 

 

 

Източник на финансиране Община Осло 
Бюджетна линия  
Наименование на проекта Социалните медии и интернет родителски 

семинари за дигитални имигранти 
Основни дейности по проекта Програма за консултиране и обучение на 

имигрантски семейства за интернет и социална 
медийна сигурност, използване на онлайн 

                                                 
14 Данните са само за информация и не подлежат на оценка. 
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ръководство за родители 
Период на изпълнение 
 

01.01.2015-31-12-2015 

Обща стойност на проекта  (в €) 21.500 
Роля и принос на партньора при 
изпълнение на проекта 

Координатор на проекта в сътрудничество с Радио 
Интер FM 

 

 

При промяна на гореописаните обстоятелства, настъпили СЛЕД подаване на 

настоящия Формуляр за кандидатстване, Програмния оператор следва да бъде 

уведомен.  
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II. EКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 15 

Забележка: Моля, обърнете внимание, че в този раздел от формуляра за кандидатстване е 

необходимо да опишете функциите на екипа за организация и управление на проекта, както е 

посочено по- долу. Автобиографиите се прилагат към комплекта документи. 

В екипа за организация и управление е препоръчително да бъдат включени: 
 

Ръководител на проекта (опишете в таблицата по-долу) 

Име, фамилия Валентин Лазаров 
Описание на задълженията Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостната 

организация на работата и осъществяването на дейно-
стите по проекта, ще комуникира и договаря взаимо-
действията с партньорите и заинтересованите страни, ще 
представя и представлява проекта пред медиите и 
органите на централната, регионални и местни власти в 
България , ще сключва договорите с лицата, наети за 
осъществяване на проекта, ще организира обществените 
поръчки. 

Пълно работно време или 

почасово и колко часа 

Непълен работен ден, 30 часа месечно. 

Ангажименти по други 

проекти, ако е приложимо 

Ръководител на Проект с фондация Ханс Зайдел за 
обучение на общински служители и кметове от България 
и Македония, Проект за Лидерство в местната власт със 
Съвета на Европа и Фондация Ханс Зайдел 

 

Координатор (опишете в таблицата по-долу) 

Име, фамилия Таня Иванчева 
Описание на задълженията Координаторът на проекта ще се занимава с админи-

стративно-оперативните задачи, ще следи за спазване на 
сроковете и конкретната организация на програмните 
дейности, ще отговаря за отчетността по проекта, ще 
движи  инициативите по оста България-Норвегия и тези 
в България,ще отговаря за изпълнението на Плана за 
информираност и публичност на проекта и координатор 
на преподавателския екип и на екипите по места, които 
ще прилагат норвежкия  опит в България 

Пълно работно време или 

почасово и колко часа 

Непълен работен ден, 30 часа месечно. 

Ангажименти по други 

проекти, ако е приложимо 

Координатор и Лектор на НАОСБ в Академията по 
лидерство, провеждана съвместно със Съвета на Европа 
и Фондация Ханс Зайдел за България и Македония 

  

Счетоводител (опишете в таблицата по-долу) 

Име, фамилия Мария Жайгарова 
Описание на задълженията Счетоводителят ще отговаря за финансовата отчетност 

по проекта, ще изготвя договорите и споразуменията, ще 
прави плащанията на суми, възнаграждения, осигуровки 
и други, ще обработва и систематизира финансово-
оправдателните документи, ще изготвя дължимите 
финансови отчети по проекта. 

Пълно работно време или Непълен работен ден, 25 часа месечно. 

                                                 
15 Прилагат се автобиографиите на екипа за организация и управление. Образец на автобиография е 

приложен към поканата  
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почасово и колко часа 

Ангажименти по други 

проекти, ако е приложимо 

Финансов консултант по проектите на НАОСБ и 
счетоводител на асоциацията 

 

Моля, опишете функциите на всеки един и на останалите членове от екипа за 

организация и управление, ако сте предвидили такива. Добавете толкова таблици, 

колкото е необходимо. 
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III. ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

(Максимум 2 страници) 

Наименование на проекта „Разруши мълчанието–кампания за информираност, 

превенция и защита срещу домашното насилие и насилие 

основано на полов признак ” 

Териториален обхват  Държава: България, Област: София град, Враца, 

Благоевград, Смолян, Пазарджик, Търговище, Сливен, 

Плевен,Стара Загора, ,                                                                                             

Община: Столична, Мездра, Плевен, Гоце Делчев, 

Неделино, Панагюрище, Търговище, Сливен,Стара Загора, 

Козлодуй. 

Продължителност  8 месеца 

Планирано начало на изпълнение 

на проекта 
8/09/2015 

Планиран край на изпълнение на 

проекта 
30/04/2016 

Цели на проекта 

 

Обща цел (цели):                                                

Намаляване на насилието, основано на полов признак, чрез 

повишаване на информираността и знанието сред жертвите 

на насилие, основано на полов признак, уязвимите общно-

сти и обществото като цяло. Да внедри в България челен 

норвежки опит в създаването и провеждането на медиини 

кампании за предотвратяване на насилието, основано на 

полов признак чрез повишаване разпознаваемостта на проб-

лема сред жертвите и обществото и да се насърчи нулева 

толерантност към подобно насилие.   

Специфичните цели на проект са : 

-да мултиплицира норвежкия опит в създаване и провежда-

не на медиини кампании в 10 града на страната  чрез създа-

дените екипи /местни коалиции/,които да се превърнат в 
ядра за постигане на целите на проекта в плановите 
региони; 
 -да създаде условия на жертви на ДН и НОПП да споделят  

пред обществото своята история, свързана с домашното  

насилие  чрез лично участие  в кампанията “Разруши 

мълчанието“; 

 -да информира широката общественост за процесите  и 

възможностите за превенция и защита на  жертви на ДН и 

НОПП ; 

-да проведе медийна кампания за нетолерантност към 

проявите на ДН и НОПП и ангажиране на обществото за 

справяне с проблема; 

-да изгради устойчиви модели за комуникация, диалог и 

партньорство с институциите, реализиращи държавната 

политика за защита и превенция на жертвите на ДН и 

НОПП, НПО занимаващи се с проблема и местната 

администрация; 

Специфични дейности 
Специфичните дейности на проекта включват:  

1) идентифициране на екипи за прилагане на проекта в 10 

центъра на страната (по един във всяка община),  двудневен 

информационно-обучителен семинар в гр.София за внедря-

ване на опита на норвежкия партньор за създаване и  про-

веждане на успешна  медийна кампания; 

2) изработване на интерактивен уебсайт на проекта;  
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3) привличане на вниманието и повишаване на осведомено-

стта на обществото по проблема ДН и НОПП чрез  инфор-

мационни дни и арт-експозиции “Разруши мълчанието в 10 

центъра на страната;  

4) подобряване взаимодействието между институциите, ра-

ботещи по проблема ДН и НОПП – полиция, съд, прокура-

тура, социална служба, здравни заведения, неправителстве-

ни организации, областна и общинска администрация  чрез 

провеждане на 10 публични кръгли маси в 6-те планови 

региона;  

5)Изработване и изпълнение на План за информираност и 

публичност 

6) Национална радио-телевизионна кампания, популяризи-

раща целите и дейностите на проекта,Програмата и финан-

совия механизъм;   

Описание на целевата група 
Целевата група е обществото като цяло, с насоченост към 

следните подгрупи:  1) жертви на ДН или НОПП или 

живеещи в риск;  2)уязвими общности с преобладаващо 

ромско и българо-мюсюлманско население;  

Брой лица от целевата група,  

включени в проекта  

Подгрупа 1) – 180+ души; подгрупа; 2) – 120+ души;   

Информиране и публичност Дейностите за информиране и публичност ще се извършват 

по време изпълнението на целия проект и при спазване 

изискванията за визуална идентификация на разпоредбите 

на Регламента относно изпълнението на НФМ за периода 

2009-2014г, Анекс 4. Като 6-та поред дейност,проектът 

предвижда създаване на План за информираност и 

публичност включващ: национална радио и телевизионна 

кампания; 10 стартиращи пресконферендии /във всички 

градове включени в проекта/,10 съпътстващи  и 1 

заключителна пресконференция в гр.София, с 

представители на национални и местни електронни и 

печатни медии, местните власти и всички заинтересовани 

страни.;10 информационни дни в страната; провеждане на 

10 публични кръгли маси в 6 планови региона на страната.; 

отпечатване на 10 000 бр. листовки, 6000 бр. брошури и 100 

плаката; адаптирани и отпечатани 1000 „Джобни дневници“ 

в помощ на жертвите на НОПП ; излъчени 20 телевизионни 

репортажа;  50 публикувани материали в печатните и 

Интернет медии вследствие отразените събития в плановите 

региони;създаване на  уебсайт, с редовно актуализирана 

информация за проекта, неговия напредък, постижения и 

резултати, дискусионен форум, снимки, информация за 

контакт и ясна препратка към Програмата и финансовия 

механизъм.; финална пресконференция, обобщаваща 

дейностите на проекта ,постигнатите резултати,  

Програмата и финансовия механизъм; На всички публични 

прояви и пресконференции ще бъдат поканени да участват 

представители на посолството на Кралство Норвегия в 

България.  

Обща стойност на проекта  55 030,20 ЕВРО 

Сума на исканата безвъзмездна 

финансова помощ 
 49 500,00 ЕВРО 

% на исканата безвъзмездна 

финансова помощ от общата 

стойност на проекта 

  90 % 
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