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Относно:  Участие на община Шумен като партньор на фондация „Аделе“ гр. Шумен в 
проектно предложение с наименование „Увеличаване на гражданското участие в процеса на 
формиране и контрол на изпълнението на младежки политики в община Шумен“ по процедура 
BG05SFOP001-2.025 с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на 
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ОП „Добро управление“ 

 
В община Шумен постъпи писмо от фондация „Аделе“, в което се отправя покана към 

общината да участва като партньор в проектно предложение „Увеличаване на гражданското участие 
в процеса на формиране и контрол на изпълнението на младежки политики в община Шумен“, 
което да бъде предложено за финансиране по процедура BG05SFOP001-2.025 с наименование: 
„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство“, ОП „Добро управление“. 

Целта на проекта е чрез гражданското участие в процесите на вземане на решения да се даде 
възможност за периодичен граждански мониторинг върху действията, решенията и политиките, 
провеждани от държавата, както и идеите на гражданите да могат пряко да се реализират,  мнението 
на обществото да стане своеобразен коректив на политическите приоритети и цели и по този начин 
да бъде инструмент за обществен контрол върху държавната политика.  

Като резултат от изпълнението на проекта се очаква да се доразвият механизмите за 
взаимодействие с гражданските организации и да се създадат условия за активно гражданско 
участие. Идентифицираните проблеми в сферата на обществените консултации и активното 
публикуване на информация от страна на държавните институции показват, че държавата следва да 
развива и използва паралелно различни форми и инструменти за включване на граждани и техни 
организации при формиране на политики и вземане на решения. 

Допустими кандидати по процедурата са юридически лица с нестопанска цел, учредени на 
основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на 
дейност в обществена полза (НПО) и национално представителните организации на работодателите 
и на работниците и служителите. 

Структури на държавната администрация, органи на държавната власт и общини са 
допустими партньори по процедурата. 

Партньор община е допустим, в случай че е налице Решение на Общинския съвет на 
общината за съгласие да участва като партньор в изпълнението на проектното предложение по 
Процедура BG05SFOP001-2.021 или по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование 
„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство“. 

За целите на процедурата се приема, че Партньор община разполага с необходимия финансов 
капацитет, когато е представено Решение на Общинския съвет на съответната община за 
осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта 
дейности, за които Партньорът отговаря. 

Допустими за финансиране по процедурата са дейности за граждански мониторинг на 
политики и/или законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието/ефекта и 



отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, 
включително и за подобряване на средата за гражданско участие в управлението; дейности за 
мониторинг на съдебните дела срещу администрацията; дейности за осъществяване на 
застъпнически действия и кампании в защита на обществено значими каузи; дейности за 
изпълнение на публични политики чрез съвместни действия (партньорства) между държавни 
администрации/органи на държавна власт/общини и НПО/СИП; информационни дейности с цел 
повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство. Дейностите следва да бъдат съобразени с целите, очакваните резултати и 
индикаторите по проектното предложение. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 60 000 лв. 
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя при 100 % интензитет на помощта. По тази 
процедура не се изисква съфинансиране от страна на кандидата. 

Максималният срок за изпълнение на всеки проект е 18 месеца от датата на сключването на 
административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 
31.12.2023 г.  

Крайният срок за подаване на проектни предложения по тази процедура е 17:00 ч. на 
17.01.2022 г. 

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Шумен да вземе следните  
РЕШЕНИЯ: 

1. Дава съгласие Община Шумен да участва като партньор в изпълнението на проектно 
предложение „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на 
изпълнението на младежки политики в община Шумен“ по процедура BG05SFOP001-2.025 с 
наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на 
политики и законодателство“, ОП „Добро управление“. 

2. Дава съгласие Община Шумен да осигури оборотни средства в размер до 25 хил.лв. за 
точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньорът 
отговаря. 

3. Упълномощава Кмета на Община Шумен да предприеме всички нужни действия за 
изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение.  
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