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до
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ
ДОКЛАД
от

Зафир Зарков - общински съветник към Столичния общински съвет

Относно:

Участие на Столична община като партньор на Съюза на
транспортните синдикати в България (СТСБ) за кандидатстване с проектно
предложение с наименование „Активиране на младежко участие в изпълнението и
мониторинга на младежката политика на местно ниво по Оперативна програма
„Добро управление" (ОПДУ), приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално
управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса" по Процедура
BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО", за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез
подбор на проектни предложения.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Столична община (CO) получи покана с вх. №СОА22-НЦ62-15/10.01.2022 г. за
включване като партньор в проектно предложение ..Активиране на младежко участие в
изпълнението и мониторинга на младежката политика на местно ниво" по Процедура
BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение
и мониторинг на политики и законодателство" по Оперативна програма .Добро
управление", приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в
партньорство с гражданското общество и бизнеса“, подготвяно от Съюза на
транспортните синдикати в България. Допустими кандидати по тази процедура са
следните юридически лица:
•
Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в
обществена полза (НПО);

•
Национално представителните организации на работодателите и на
работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от
Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на
критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на
работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда.
Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) е самостоятелно
юридическо лице, сдружение на над 100 транспортни синдикати и синдикални
организации, основано на 29 март 1996 г., като наследник на Съюза на транспортните
работници, основан през 1911 г. който защитава правата и равните възможности на
работещите в транспорта в България, повишава информираността им и стимулира
обществената им ангажираност. Съюзът на транспортните синдикати в България е
активен член на Европейската и Световната федерации на транспорните работници в
партньорство с организации от цял свят в партньорски инциативи и проекти. СТСБ
спомага за повишаване на квалификацията на членовете си с предоставяне на обучение
от обучителния си център, с международно сътрудничество на европейско ниво
изгражда в членовете си междукултурна компетентност и с повишаване на
информираността им ги стимулира за активно гражданско поведение.
Процедурата има две дефинирани основни цели: (1) партньорско управление с
гражданите и бизнеса и (2) открито и отговорно управление. Двете цели на процедурата
съвпадат с втората и третата стратегически цели на Стратегията за развитие на
държавната администрация 2014-2020 г.
Като резултат от получената по нея подкрепа се очаква да се постигне
повишаване на взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса;
нарастване на активността на неправителствените организации (НПО) и социално
икономическите партньори (СИП) при изпълнението и мониторинга на политики и
законодателство; да се отправят граждански препоръки за подобряване на работата на
администрацията, да се допринесе за по-добра регулаторна среда, да се подобри бизнес
средата и борбата с корупцията, да се допринесе за предотвратяване на конфликти на
интереси и злоупотреба със служебно положение и да се утвърди спазването на
етичните норми от държавните служители.
Допустимите дейности на процедурата включват:
• 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 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.
2022 година е обявена за Европейска година на младежта и в България предстои
одобряването и влизането в действие на новата Национална Стратегия за младежта за
периода 2021-2030 г. Проектът е разработен от Министерството на младежта и спорта,

като вече беше гласуван от Министерски съвет и в момента чака одобрение от
Народното събрание.
Националната стратегия за младежта се основава на рамковия стратегически
документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи,
Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, детерминиращ визията и общите
цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление,
включително техните териториални измерения. Реферира се основно към
Приоритетните области: Образование и умения. Интелигентна индустрия, Цифрова
свързаност, Местно развитие, Социално включване, Здраве и спорт. Културно
многообразие и достъп до култура, както и активно гражданско участие.
Важна проява на активното гражданство е гражданското участие в процесите на
вземане на решения с участие във (пре-)формулирането, изпълнението и мониторинга
на политики и законодателство/подзаконови актове с отправяне на препоръки към
сътветните институции и органи на държавната и местна власт, което е една от
планираните дейности в проектното предложение, за партньор в което се отправя
покана към Столична община.
Секторът на обществения транспорт има потенциал да обхване и привлече
повече млади хора. Активирането на младежи за включването им в изпълнението на
младежката политика и мониторинга й ще допринесе за подобряване на изпълнението и
периодичното й адаптиране към променящите се нужди за по-добро управление на
развитието на потенциала на младите хора.
В съответствие с двете цели на процедура BG05SFOP001-2.025, а именно:
Партньорско управление с гражданите и бизнеса, и открито и отговорно управление,
проектното предложение планира дейности за информиране и стимулиране на младите
хора за активно гражданско поведение и принос на местно ниво за създаване на поблагоприятна среда и подкрепяща обратна връзка от крайните бенефициенти на
младежката политика за постигане на по-добро и ефективно управление на развиването
на младежкия потенциал.
За постигане на целите проектът планира да: проведе изследвания сред
младежите в общините София, Варна, Русе и Карлово за степента им на задоволство от
изпълнението на младежката политика, за възможностите и/или пречките за активното
им включване, за въздействието й за развитието на потенциала им и след серия от 11
младежки дебата въз основа и на техните резултати да се изготвят аналитични доклади
и формулират младежки препоръки за внасяне към институциите.
На Кръгла маса, водена от Софийска община и участници от другите 3 общини,
младежки работници и активни младежи, ще се обсъдят предизвикателствата пред
изпълнението на младежките политики на местно ниво и възможностите за
преодоляване на негативни тенденции като насилие и дискриминация.
Съвместно СТСБ и Столична община ще разгледат създаден модел за
партньорство в изпълнението на младежката политика за предлагане за
мултиплициране в други общини.
Ще се извърши изследване на пречките пред навлизането на повече млади жени
в транспорта и проведе застъпническа кампания за подобряване на условията за
кариерното им развитие.

Информационна кампания в социалните медии ще насърчва младежкото
включване с обсъждания и на възможния младежки принос за адаптиаране към
променяпияте се условия и нужди и по-ефективно изпълнение на младежката политика
на местно ниво, както и на свързване на елементи от нея с работната им среда.
Условията за финансиране на Програмата с интензитет на финансирането 100%
и максимален праг на финансиране за проектно предложение до 60 000 лева.
Разработеното проектно предложение на СТСБ е е общ бюджет в размер на 59,860 лева,
от които 8,750 лв. бюджет за Столична община. Планираната продължителност на
проекта е 12 месеца. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17
януари 2022 г.
Съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване по горецитираната
процедура е необходимо на етап кандидатстване да бъде предоставено Решение на
Общинския съвет за съгласие общината да участва като партньор в изпълнението на
проектното предложение и за осигуряване на оборотни средства за точното и
навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньорът
отговаря.

Подпис:

Зафир Зарков:...
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ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет

2022 година
ЗА: Приемане предложение за участие на Столична община като партньор на Съюза на
транспортните синдикати в България (СТСБ) за кандидатстване с проектно
предложение с наименование ..Активиране на младежко участие в изпълнението и
мониторинга на младежката политика на местно ниво“, по Оперативна програма
..Добро управление" (ОПДУ)

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и ал. 2, чл. 59 и
чл. 61 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава съгласие Столична община да участва като партньор на Съюза на
транспортните синдикати в България (СТСБ) за кандидатстване с проектно
предложение 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“, по Оперативна
програма „Добро управление“, приоритетна ос 2 „Ефективно и
професионално управление в партньорство с гражданското общество и
бизнеса“.
2. Упълномощава Кмета на Столична община да подпише изискуемите,
съгласно Насоките на Програмата декларации и документи, в т.ч. в случай на
одобряване на проектното предложение да се сключи договор за

Безвъзмездна финансова помощ и споразумение за партньорство между
Столична община и Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ)
по Оперативна програма ..Добро управление", приоритетна ос 2 „Ефективно
и професионално управление в партньорство с гражданското общество и
бизнеса”.
3. Дава съгласие да бъде осигурено заемообразно финансиране от бюджета на
Столична община в размер на 8,750 лева за осигуряване на оборотни
средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта
дейности, за които Партньорът (в случая Столична община) ще бъде
отговорен.

Настоящето решение е прието на__ заседание на Столичния общински съвет,

проведено на

2022__г., Протокол №от

2022__ г. и е

подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:______________
[Георги Георгиев]

