
                        
Програма „Правосъдие” / Program “Justice” 

 
 

 

 

Съдържанието на документа отразява мнението на Община Горна Оряховица като бенефициент по 

проект „Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община 

Горна Оряховица“, Договор BGJUSTICE -3.002-0004-C01 и  програмният оператор на Програма 

„Правосъдие“ не носи отговорност за начина на употреба на информацията, съдържаща се в документа. 

 

ПРОЕКТ „ЗАСИЛВАНЕ РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА МЕСТНО НИВО В 

ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ДЕЦА – ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ 

ДОГОВОР BGJUSTICE -3.002-0004-C01 

PROJECT “STRENGTHENING THE ROLE OF INSTITUTIONS AT THE LOCAL LEVEL 

IN THE FIELD OF JUSTICE FOR CHILDREN - MUNICIPALITY OF GORNA 

ORYAHOVITSA” CONTRACT - BGJUSTICE -3.002-0004-C01 

 

ПРОЦЕДУРА BGJUSTICE -3.002 МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА НА ПРОГРАМА 

„ПРАВОСЪДИЕ“  НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 

PROCEDURE BGJUSTICE -3.002 SMALL GRANT SCHEME OF THE “JUSTICE” 

PROGRAM OF THE NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM 2014-2021 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

ПАРТНЬОР: СДРУЖЕНИЕ „АЛФА КЛУБ“ гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, БЪЛГАРИЯ 

BENEFICIARY: MUNICIPALITY OF GORNA ORIAHOVITSA 

PARTNER: "ALFA CLUB" ASSOCIATION, GORNA ORYAHOVICTA, BULGARIA 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Общата цел на проекта е да подкрепи развитието и въвеждането на ефективни 

интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите на децата в 

контакт със закона. Проектът допринася за увеличаване на достъпа и качеството на 

специализираните услуги, със специален фокус деца от ромската общност. Изпълнението 

на дейностите насърчава активното участие и сътрудничеството с местни институции и 

заинтересовани страни. Проектът е в съответствие със стандартите на Съвета на Европа 

и препоръките на неговите органи за мониторинг и определяне на стандарти в областта 

на правата на човека и върховенството на закона. Проектът допринася за подобряване на 

положението на ромската общност. 

OBJECTIVE OF THE PROJECT: 

The overall goal of the project is to support the development and implementation of effective 

integrated approaches aimed at improving the status and opportunities of children in contact 

with the law. The project contributes to increasing the access and quality of specialized 

services, with a special focus on children from the Roma community. The implementation of 

activities encourages active participation and cooperation with local institutions and 

stakeholders. The project is in line with the standards of the Council of Europe and the 

recommendations of its bodies for monitoring and setting standards in the field of human rights 

and the rule of law. The project contributes to improving the situation of the Roma community. 

 

ОБЩ БЮДЖЕТ ПО ПРОЕКТА: 101 385,65 € (198 293,10 лв.)  

TOTAL PROJECT BUDGET: €101,385.65 (BGN 198,293.10) 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 13 месеца, считано от 05.08.2022 г. 

IMPLEMENTATION PERIOD: 13 months, starting from 05.08.2022. 

 

 www.eeagrants.bg 

http://www.eeagrants.bg/

