
 
 .   
 

 

 
Проект „Активно дарителство за активна промяна“ в партньорство с НЧ Христо Ботев-1928“, с.Столетово. се  осъществява с финансовата 

подкрепа на  програма „Развитие на дарителството на местно ниво“ на  Сдружение „Платформа Агора“ 

и Фондация „Америка за България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на СНЦ „МАК“ и не отразяват 

непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори”. 

Местен дарителски фонд Карлово обявява сесия за 
набиране на идеи за местни инициативи, търсещи 

финансиране 

Насоки и критерии за оценяване 

Местният дарителски фонд Карлово отваря покана за набиране на проектни 
предложения за подобряване на живота и средата на населените места в община 
Карлово. Целта е да се насърчи прякото участие на жителите на общината в 
дейностите по подобряване на облика на средата, в която живеят.  

 Срок и начин на кандидатстване 

Набиране на проектни предложения: от 20 февруари до 31 март 2023 г.. 

Максимален размер на искана сума: 1200 лв. 
 

Кандидатства се само онлайн чрез попълване на електронния 
формуляр на:  https://donationfundkarlovo.org/survey/ 

От линка в онлайн формуляра може да изтеглите формуляра, който има за цел да послужи за 

предварителното Ви запознаване със структурата на електронния формуляр за 

кандидатстване и да Ви подпомогне при подготовката на проектните предложения.  

Кой може да кандидатства? 

• Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза; 

• Народни читалища;  

• Неформални групи граждани; 

График на програмата 

• Кандидатстване с проектни предложения: 20.02.2023 г. – 31.03.2023 г. 

• Оценяване на проектните предложения от експертна комисия и гласуване на 

сайта на Местния дарителски фонд Карлово: април 2023 г. 

• Обявяване на победителя: май 2023 г. 

• Стартиране на дарителска кампания за набиране на средства за финансиране на 

спечелилата проектна идея – май-юни 2023 

https://donationfundkarlovo.org/survey/
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• Сключване на договор за финансиране и започване на изпълнение на дейностите 

по проекта: юли - декември 2023 г. 

Приоритетни области за кандидатстване 

1. Култура и образование 
2. Екология и справяне с климатичните проблеми 

Оценка на подадените инициативи. 

Предложенията се оценяват съгласно „Критерии за оценка и подбор на инициативи” от 

оценители на инициативите. Протоколът от работата на оценителите се предоставя в 7-дневен 

срок на администраторите на Местния дарителски фонд. 

 

Инициативата спечелила най-много точки, ще бъде предложена за финансиране чрез 

откриване на дарителска кампания за набиране на необходимите средства за осъществяването 

ѝ. 

Всички постъпили инициативи ще бъдат качени в сайта на местния дарителски фонд 

Карлово, където ще има възможност за гласуване. Точките събрани от гласуването също ще 

се вземат под внимание при определяне на печелившата инициатива. Дарителите ще имат 

възможност да се запознаят с инициативите и при изявено желание могат да подкрепят 

инициатива, различна от печелившата. 

 Сключване на договор.  

При набиране на необходимите средства в дарителската кампания,  одобрената инициатива 

получава уведомително писмо с покана за сключване на договор, съдържащо проекто-договор 

и описание на необходимите придружаващи документи, които следва да се представят преди 

сключване на договора. 

Критерии за оценяването на проектните предложения 

Основните критерии за оценяване на проектните инициативи са: 

1. ПОЛЗА ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ РЕШАВАНЕТО НА 

ПРОБЛЕМ ЗА КОНКРЕТНА ОБЩНОСТ– при оценяване на проекта ще се 

преценява адекватността на поставения проблем или на инициативата, доколко 
предложените дейности могат да постигнат желаните резултати, както и 

доколко са адекватни предвидените средства; 

2. ВЪВЛИЧАНЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ – при оценяване на проекта ще се 

преценява доколко инициативата дава възможности за участие на повече хора, 
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изграждане на партньорства, ангажиране на институции в решаване на 

поставения проблем; 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ИНИЦИАТИВИ 

 

КРИТЕРИИ 
Максимален 

брой точки 

1. Капацитет/ предишен опит на кандидата.  

В случай, че кандидатства кандидатът който няма предишен опит – 

опит и капацитет на лицата да реализират инициативата. 

до 5 точки 

2. Степен на съответствие на кандидатурата с конкретни нужди и 

проблеми на общността. 

Доколко кандидатурата съответства на конкретните нужди и 

проблеми на общността, показвайки ясна връзка между целите на 

инициативата, предложените дейности и очакваните резултати? 

до 10 точки 

3. Принос на инициативата към приоритетите на фонда за 2023 г. 

Доколко кандидатурата показва ясна връзка между приоритетите на 

фонда и целите, дейностите и очакваните резултати на 

инициативата? 

до 15 точки 

4. Постижимост и значимост на очакваните резултати от инициативата? до 20 точки 

ОБЩО МАКСИМАЛЕН  БРОЙ  ТОЧКИ: 50 

 

Отчетност и мониторинг:  

 

Изпълнението на инициативите се отчитат съгласно условията и срока, регламентирани в 

договора за финансиране на местни инициативи. След приключването на инициативите се 

изготвя и представя технически и финансов отчет, съгласно сключените договори и 

одобрението им от администратора на Фонда. Техническият и финансов отчет, заедно със 

сканирани разходо-оправдателни документи се изготвят по образец и се подават в срок до 30 

(тридесет) дни след приключване на инициативата по имейл до администратора на Фонда – 

makngo@abv.bg. 
 
 

mailto:makngo@abv.bg
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Важно! Местният дарителски фонд си запазва правото да не избере за финансиране 
инициатива, ако постъпилите предложения не отговарят на целите и приоритетите му. 
Местният дарителски фонд не гарантира цялостното финансиране на спечелилата 
инициатива. Средствата за финансиране на проектното предложение ще бъдат 
набирани чрез дарителски кампании, организирани от МДФ в: сайта на МДФ, 
Платформата бг, ДМС, директни контакти с частни и корпоративни дарители. Ако не се 
наберат необходимите средства, МДФ си запазва правото да удължи срока на 
дарителската кампания или/и да не финансира спечелилата инициатива. Ако 
набраните средства надхвърлят бюджета на спечелилата инициатива, ще бъде изцяло 
или частично финансирана следващата в класацията инициатива. 
 
 
 
*Координацията на процедурата по дейността на Фонда ще се осъществява от 

администратора на фонда - СНЦ „Млади, активни, креативни” в партньорство с НЧ 

„Христо Ботев 1928“ с.Столетово 
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