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ДОКЛАД
от
ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И
ТУРИЗЪМ, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ НА ПРОГРАМА „ЕВРОПА“
БОРИС ПЕТРОВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
И ТУРИЗЪМ, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ЗАМЕСТНИКПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ТУРИЗЪМ, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ОТНОСНО: Обявяване на класиране и финансиране на проектни предложения
по Програма „Европа” 2022 на Столична община.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Програма ..Европа" (Програмата) води началото си от 2008 г. като инициатива на
Столична община (CO) и Столичен общински съвет (СОС), координирана от
Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски
програми и проекти, като подпомага сътрудничеството между гражданското общество и
местната власт в София в създаването и достъпа до разнообразни добри европейски
практики. Тази програма подкрепя и стимулира развитието на значими за Столична
община дейности и проекти като насърчава реализацията на качествени проекти,
следвайки принципите на равнопоставеност на кандидатите, обективност, прозрачност и
конкурсно начало. През 2022 г. Програмата ще се осъществи за четиринадесета поредна
година.
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Дейността по Програмата се осъществява съгласно Правила за работа по
Програма „Европа" на Столична община, приети с Решение № 759 на Столичен
общински съвет от 11.12.2008 г„ поел. изм. и доп. с Решение № 225 от 22.04.2021 г.
Програмата се ръководи от Програмен съвет и главен координатор. Програмата постига
целите си чрез одобрение и финансиране на проекти на граждански организации,
отговарящи на целите на одобрените от Столичния общински съвет приоритетни области
за съответната година.
В одобрените с Решение на СОС № 288 от 21.04.2022 г. четири приоритетни
области заляга достатъчно широк обхват и теми на финансирани дейности с оглед
постигане на целите на Програма „Европа", като същевременно се търсят иновативни
решения и устойчивост на постигнатите от проектите цели в контекста на основните цели
и водещите инициативи в заявените приоритети на глобално, европейско и местно
равнище. Предложените приоритетни области за 2022 г. са формулирани в съответствие
с основните цели и водещите инициативи в заявените приоритети на глобално ниво, от
Европейската комисия (ЕК) и от Столична община, а именно Целите на ООН за
устойчиво развитие. Зелената сделка. Новия Европейски Баухаус. Механизма на ЕК за
възстановяване и устойчивост. Фонда за справедлив преход, Европейския стълб на
социалните права. Европейската стратегия за младежта 2019-2027 г„ Стратегията за
равенство между половете на ЕК 2020-2025, Европейските младежки цели, приети по
време на председателството на България на Съвета на Европейския съюз; Визия за
развитие на София, Стратегията за дигитална трансформация на София ..Платформа за
интелигентен растеж“, Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027
„София - град на младите и активните“, Стратегия за развитие на София като
туристическа дестинация 2017-2030 г., както и необходимостта от подкрепа на
гражданския сектор в столицата след безпрецедентната ситуация на пандамия от вируса
Ковид-19 вкл. и хуманитарната криза в следствие на военните действия на територията
на Украйна.

Одобрените от СОС приоритетни области на Програма „Европа“ за 2022 г. са:

Приоритетна област 1: Подпомагане на партньорството между структурите на
гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане
на иновативни европейски политики и добри практики, насочени към качеството
на живот в столицата.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
въвеждане и популяризиране на иновативни добри европейски практики,
насочени към развитие на демократичните процеси, повишаване на
демократичната култура и гражданска осведоменост, отбелязване на
Европейската година на младежта, повишаване на медийната грамотност,
насърчаване на здравословен начин на живот за всички, и преодоляване на
негативните последствия върху обществото от пандемията от Ковид-19;

>■ усъвършенстване на механизмите за осъществяване на европейски публични
политики на местно ниво, водещи към повишаване качеството на живот с фокус
екология и акцент качеството на въздуха и към повишаване на ангажираността на
гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;
5* мотивиране на взаимоотношенията между местната власт и гражданския сектор
за съвместни инициативи и въвеждане на иновативни добри практики и решения
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с цел постигане на положителен ефект от целите на ..Зелената сделка" върху
обществения живот, освен върху екологията.
Приоритетна област 2: Развиване на партньорството между местната власт и
гражданското общество в преодоляването на обществени дисбаланси с цел
столицата да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
>• подкрепа за създаването на иновативни и устойчиви общински политики, модели
и решения за социализиране на градски пространства в партньорство с
неправителствения сектор, с цел създаване на нови обществени знакови центрове
в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска
значимост на града:
развиване и прилагане на иновативни дейности и решения за постигане на
равенство между половете и за премахване на насилието;

>- прилагане на иновативни решения за утвърждаване на София като столица на
толерантността и като град без език на омразата, ксенофобията и екстремизма вкл.
създаване и изпробване на иновативни решения, които развиват общности в
партньорство с местната власт, обединени около обща кауза в полза на решаване
на обществен проблем, причинен от извънредната Ковид ситуация и/или
хуманитарната криза в следствие на военните действия на територията на
Украйна и/или развиване на мрежи от общности, често пъти враждуващи по
между' си, но обединени около кауза или решение, което противодейства на
разделението и омразата.
Приоритетна област 3: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в
сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения насочени към:

> насърчаване на инициативи, свързани с развитието на умения за 21 век сред
младите и възрастните хора и маргинализираните групи и в частност за
осъществяване на дейности, насочени към развитие на основни дигитални
умения, дигиталното образование и свързаност;
> ■ насърчаване на предприемачеството и развитие на нови модели на
взаимодействие между местната власт, обществени организации, граждани и
бизнес при внедряване на иновативни технологични решения в градска среда;
> ■ насърчаване на иновативни инициативи, свързани с развитието на по-високи
цифрови и индустриални умения, които да откроят връзката на „Зелената сделка“
с дигиталната трансформация и социалната справедливост;

> ■ подпомагане трансформацията на съществуващи граждански организации към
по-устойчиви дигитални модели на функциониране и подкрепяне на
разширяването на дейността им онлайн чрез адаптиране на иновативни модели на
предоставяне на услуги, както и трансформация на дейността в съответствие с
новите възможности, предоставяни от развитието на технологиите.
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Приоритетна област 4: Подпомагане на иновативни решения за изграждане на
устойчиво партньорство между структурите на гражданското общество, органите
на местната власт и туристическия бранш.
В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:

s* представяне и популяризиране чрез добри европейски и иновативни практики на
столицата ни като притегателен исторически, културен и туристически център от
партньорите в проекта;
>■ насърчаване на устойчиво партньорство между структурите на местната власт и
туристическия сектор за иновативни инициативи, свързани с развиване на
туризма;
изграждане на устойчиви национални, регионални, европейски и глобални
партньорства и мрежи в сферата на туризма;

s* насърчаване на иновативно и дигитално представяне на историческите и
културни забележителност на столицата и създаване на дигитални продукти,
представящи не особено популярни туристически обекти, но не по-малко значими
в исторически и културен аспект;
>■ подпомагане дигиталната трансформация на туристическия бранш с цел
адаптиране към новата ситуация, предизвикана от Ковид-19 и насърчаване на
иновативни методи и решения за представяне на туристически продукти.

Одобреният бюджет за финансиране на проекти по Програма „Европа’1 2022 по
четирите приоритетни области е 500 000 лв, по 125 000 лв. за всяка от приоритетните
области.
Съгласно чл. 28 от Правилата за работа по Програма “Европа” и съгласно
приоритетните области и финансиране по Програма „Европа“ за 2022 г„ предлагаме за
одобрение от Столичния общински съвет класиране и финансиране на проектни
предложения по Програма „Европа“ 2022, въз основа на решение на Програмния съвет
на Програма „Европа“ от 28.06.2022 г. и на Експертната комисия за оценка и класиране
на проектните предложения по Програма „Европа“ 2022 (Експертната комисия) от
24.06.2022 г. На свое заседание, проведено на 24.06.2022 г„ Експертната комисия за
оценка и класиране на проектните предложения по Програма „Европа“ 2022, назначена
със заповед № СОА22-РД91-250/16.06.2022 г„ извърши класиране на проектите, оценени
от членовете на комисията.

В процедурата по кандидатстване по Програма „Европа“ 2022 на Столична
община са подадени 53 проектни предложения в рамките на срока за кандидатстване от
03.05.2022 г. до 03.06.2022 г. вкл. 51 от тях са преминали етап на административно
съответствие и допустимост, като 50 са оценени независимо от по двама оценители. 2 от
кандидатите не са допуснати до етап оценка на проектно предложение поради
недопустимост на партньорите - условия за допустимост определени в Насоките за
кандидатстване с проектни предложения. Един кандидат е оттеглил проектното си
предложение. Крайната оценка на всяко проектно предложение е формирано като средна
аритметична стойност на получените оценки от двамата оценителя. Съгласно одобрените
от Програмния съвет Методоки за оценка на проектните предложения по четирите
приоритетни области и с оглед постигане на ефикасност при разходването на средствата
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по Програмата, Програмният съвет е заложил минималният брой точки за финансиране
на проектно предложение да бъде 56.25 т. или 75% от максималния брой точки, на които
може да бъде оценено проектно предложение съласно Методиките за оценка и класиране
на проектните предложения, публикувани преди началото на кандидатстването. В своята
работа Експертната комисия изготви подредба на проектните предложения в низходящ
ред на база получената крайна оценка.

По предложение на Експертната комисия. Програмният съвет прие изготвеното
класиране на проектните предложения по приоритетни области съгласно получените
крайни оценки. Като разгледа бюджетите на проектните предложения, Програмният
съвет прие предложените за финансиране суми.
С настоящия доклад предлагаме Столичният общински съвет да одобри за
финансиране 34 проектни предложения по четирите приоритетни области на Програма
..Европа’4 2022 в общ размер на 469 133.00 (четиристотин шестдесет и девет сто тридесет
и три лева и 00 ст.) съгласно Приложение № 1, в рамките на бюджета на Програмата
определен с решение на СОС № 288/21.04.2022 г. от 500 000 лв.

При одобрение за финансиране на така предложените проектни предложения,
съгл. чл. 10, ал. 2, т. 1 от Правилата за работа по Програма „Европа41 на CO, главният
координатор на Програмата, г-жа Ирина Савина, заместник-кмет на CO следва да
предложи на кмета на Столична община да сключи договори с одобрените от кандидати
за реализиране на техните проектни предложения, въз основа на проектните им
предложения, актуализирани бюджет и план за действие, където е необходимо,
съобразени с решението на Столичния общински съвет, като дейностите по
изпълнението им започват не по-рано от сключване на договорите между тях и кмета на
Столична община.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 16, чл. 26, ал. 4 и чл. 28 от Правилата за
работа по Програма „Европа'4 на Столична община приети с Решение № 759 на Столичен
общински съвет от 11.12.2008 г„ поел. изм. и доп. с Решение № 225 от 22.04.2021 г.,
предлагаме на Столичния общински съвет следния проект за решение за обявяване на
класиране и финансиране на проектни предложения по Програма „Европа^. 2022 на
Столична община.

ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА

БОРИС ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591. Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет
от

2022 година

За обявяване на класиране и финансиране на проектни предложения по Програма
„Европа” 2022 на Столична община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 16, чл. 26. ал. 4 и чл. 28 от Правилата за работа по Програма
„Европа“ на Столична община приети с Решение № 759 на Столичен общински съвет от
11.12.2008 г„ поел. изм. и доп. с Решение № 225 от 22.04.2021 г„

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Одобрява предложението за класиране и финансиране на проектни
предложения по Програма „Европа“ на Столична община за 2022 г. въз основа на
приетите решения на Програмния съвет на Програма „Европа“ и на Експертната комисия
за оценка и класиране на проектните предложения по Програма „Европа“ 2022 съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
2. Възлага на г-н Дончо Барбалов. заместник-кмет на Столична община,
направление „Финанси и здравеопазване“, контрола по изпълнение на решението.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на
2022 г„ протокол № ..., точка .... от дневния ред, по доклад № ....
и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния

общински съвет: __________
[Георги Георгиев]
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПРОГРАМА "ЕВРОПА" 2022 НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Програмния съвет на Програма „Европа"__________________________
Поре
ден №

1

2

Per. №

1151

1153

Кандидат

Сдружение "Лечение на КОВИД 19 с реконвалесцентна плазма"

Сдружение "Избери България"

1152

Сдружение "Евро Адванс"

4

1165

Сдружение "Национална
асоциация на медиаторите"

5

1167

6

3

Финансиране
от CO (лв.)

Проектно предложение

Партньор

Здрави след КОВИД-19!

Район „Красна поляна", Първа
Частна Математическа
Гимназия, Частно основно
училище "Питагор"

13050

Какво става в София

Район „Витоша", Нов български
университет Департамент
„Медии и комуникации"

14900

Фондация „Арт Спорт Талант",
Първа английска езикова
гимназия, Район „Лозенец"

15000

Хибриден фестивал на мисловните игри:
преосмисляне на културни пространства
Бъди промяната, която искаш в света - създаване на
среда в училище без агресия и за пълноценно и
активно участие на младите хора в училищния и
обществения живот, чрез инструментите на
ненасилствената комуникация

Въглеродна грамотност 2.0

1137

Фондация "Каузи"
Сдружение "Регионален
природозащитен център „На Ти с
Природата""

За животните и хората - Продължение на разговора

7

1174

Сдружение "Форум Гражданско
Участие"

Столична община в диалог с гражданите

8
9
10

1163
1183
1135

Фондация "Креативно общество"
Фондация "Деца на борда"
Сдружение "М.О.С.Т."

11

1181

Сдружение "Дружество за
Обединените нации в България"

Тайният код на медиите - медийна и информационна
грамотност за деца
Пазим живота!
Тайните градини на София
София 2030 - Мониторингов доклад за изпълнение на
Цел 11 от Целите на ООН за устойчиво развитие в град
София

Район "Лозенец", 41. ОУ „Св.
Партриарх Евтимий"
Софийски университет "Св.
Климент Охридски"

Район"Средец"
Район„Панчарево",
Националния учебен комплекс
по култура с Лицей за
изучаване на италиански език и
култура

15000
14997

12535

14544

90. СУ "Ген. Хосе де Сан
Мартин"
Няма
Няма

10107
14930
14800

ОП "Софияплан"

14500
1

12

1144

Фондация "Ангелски лица"

Техники за психиката в дигитална среда

Няма

14950

13
14

1161
1156

Сдружение "Възраждане-2016"
Фондация"Кореняк"

Социализация на избраното обществено пространство
в зоната на Женски пазар, чрез решения за
съвременен, по-добър и устойчив живот заедно
Библиотеки ОЖИВЕНИ за читатели СПЛОТЕНИ

15

1150

Фондация "Кой е срещу Теб в
мрежата"

Аз срещу агресията

Район "Възраждане",
Университет по архитектура,
строителство и геодезия
Район "Слатина"
Район „Възраждане", 32. СУИЧЕ
„Св. Климент Охридски", 18. СУ
„Уйлям Гладстон"

16

1147

Фондация "Общество и сигурност"

Домашното насилие в София: един проблем различни гледни точки и решения"

Район "Триадица"

14580

17

1154

Фондация "Център за хуманни
политики"

Няма

12295

18

1164

Фондация "Гъливер клиринг хауз"

Гьоте-институт България

13790

19

1180
1136

21

1173

22

1155

Фондация "Етнопалитра"
Сдружение "Граждански
инициативи, дигитализация и
иновации"

Район„Средец"
97. СУ „Братя Миладинови",
145. ОУ „Симеон Радев"
Район „Подуяне", 106. ОУ
„Григорий Цамблак", 44. ОУ
„Неофит Бозаели"
Район „Възраждане", 18. СУ
„Уйлям Гладстон", 32. СУИЧЕ
„Св.Климент Охридски"

15000

20

Фондация "Звезда на надеждата"
Сдружение "Рефлективно учене
България"

1169

Фондация "Фабрика за анализи и
решения"

Район 'Красна поляна"

14940

23

Да говорим без стигма за зависимостта
Павилион 19: Теория на цветовете: Да израснеш на
улицата" - работа с деца на улицата в района на
Женския пазар чрез културни практики, изкуство и
психо-социални подходи
СОЦИО - Столична община - Център за Иновации и
Обучение
Разкази за силата на различието

Моята София - история, мъдрост и съвременност

Създаване на виртуален дигитален хъб в район
Възраждане
София - по-добър град за живеене чрез въвеждането
на нов, онлайн модел на предоставяне на услуги за
осигуряване на заетост на младежи в риск и
маргинализирани групи на територията на Столична
община

24

1145

Фондация "РЕГИОН.БГ"

София на живо: Студио „Иновации"

25

1160

Сдружение "Алианс за регионални
и граждански инициативи" (АРГИ)

УНИПРЕД 2.0 - деца обучават деца

Столична общинска агенция за
приватизация и инвестиции
(СОАПИ)
Фондация "Каузи", 90. Средно
училище „Генерал Хосе де Сан
Мартин"

14553
10363

13120

12580

15000

10160

15000

14992
2

___ 26

1184

Сдружение "Асоциация Родители"

Дигиталните родители - как се отглеждат дигитално
грамотни деца?
(Образователен филм за изграждане на умения за
безопасно използване на интернет)

___ 27

1178

___ 28

1157

Сдружение "Маргиналия"
Сдружение "Младежи за
Балканите"

Човешкото лице на войната в Украйна: доброволците
Лятна академия „Климатичните катаклизми и
човешката роля за тях"

29
Г 30 1

1132
1166

L

31

1148

32

1149

33
1177
3± L
1134

Район„Слатина"

13460

51. СОУ "Елисавета Багряна"

15000
15000

11980

Фондация "Детето и фолклора"
Фондация"Сердинум"
Фондация"Център за
предприемачество и управленско
развитие - България"

Клуб "Млад екскурзовод"/ Откриватели и разказвачи
на истории. Моята София
Единна платформа за Туризъм и култура

Няма
Район „Красно село", 19. СУ
„Елин Пелин", сдружение
"Асоциация на екскурзоводите
в България"
Няма

Виртуално все по-позната София

Няма

Сдружение "Екопрограма"
Фондация "Български център за
нестопанско право"
Сдружение "Карпе Дием"

Европейската културна традиция, кодирана в
софийската архитектура като туристически магнит
"Разказваме заедно" - иновативен подход за развитие
на туризъм с кауза
Истории от древна Сердика

Район Триадица, Общинско
предприятие „Туризъм"
Фондация "Българска фондация
Биоразнообразие"
Няма

13462
15000

11450
13140
14955

