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МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
 
 
 
 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 

 
 

на основание чл. 18 от Наредба № 12 от 17.07.2014 г.  за условията и реда за 
предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения 
във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 
 

ОБЯВЯВА 
 

Пилотно стартиране на  процедура за набиране  
на проектни предложения  

по  Национална програма „Родолюбие” (2014 – 2016) за 2014 г. 
 
 Подпрограма 1: Национални инициативи и кампании „Военно-патриотично 

възпитание“  
 
Приоритет “Съхраняване и развитие на националната идентичност, изграждаща 

се на основата на единно гражданство” 
 
Теми на проектните предложения: 
1. Свободното време на военнослужещите – възможности, развитие, 

реализация 
2. Добри практики и дейности за военно-патриотичното възпитание 
3. Насърчаване на доброволчески инициативи 
 
Проектите ще се реализират на територията на обявените пилотни 

градове/области, както следва: 
 

Зона Населено място, в което ще се реализират 
дейностите 

Максимална стойност на 
финансирането по Програмата 

1 София до 40 000 лв. 
 2 Варна до 20 000 лв. 
2 Велико Търново до 20 000 лв. 
2 Пловдив до 20 000 лв. 
3 Карлово до 16 000 лв. 
3 Сливен до 16 000 лв. 
3 Стара Загора до 16 000 лв. 
3 Русе до 16 000 лв. 
4 Айтос до  10 000 лв. 
4 Видин до  10 000 лв. 
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Програмата изисква задължително партньорство с военния клуб в населеното 

място, в което ще се реализират дейностите! 
 
Финансирането от страна на Програмата  е насочено към: 
Военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на 

дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, запасни, 
ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически 
лица за осъществяване на общественополезна дейност. 

 
Кандидатстващите организации  могат да участват само с едно проектно 

предложение към обявения краен срок. 
 
Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредба № 

12/17.07.2014 г., глава трета „Финансова помощ, предоставяна чрез Изпълнителна 
агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“,  Национална програма „Родолюбие” 
(2014 – 2016) и Насоките за кандидатстване. 

  
Проектите се подават в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-

почивно дело“,  Национална програма „Родолюбие“ (2014 – 2016),  гр. София 1000, бул. 
„Цар Освободител” №7.  

 
Проектни предложения ще се приемат до 07 ноември 2014 г., важи датата на 

пощенското клеймо на изпращане на предложението. 
 
Формулярите за кандидатстване, както и подробна информация, може да 

получите на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-
почивно дело“ - www.militaryclubs.bg. 

 


