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Рег.№

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към рег. № СОА22-ТД26-9093/06.07.2022 г.

ДОКЛАД
от
Албена Атанасова – заместник-кмет на Столична община,
направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”
Относно: Даване на съгласие за включване на Столична община като партньор в
проектно предложение „Партньорства и финансиране за социалното включване на
мигранти“ (Partnerships and Financing for Migrant Inclusion - PAFMI), финансирано от
Европейската комисия /чрез Генерална дирекция „Вътрешни работи и миграция“,
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“/ through the Directorate General for Home
Affairs and Migration (DG HOME)/ Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)/.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Столична община (СО) постъпи писмо с рег. № СОА22-ТД26-9093/06.07.2022
г. от г-жа Мартина Григорова, изпълнителен директор на „СИС Кредит“ АД, ЕИК:
202154974, касаещо предложение за включване на СО като партньор в проектно
предложение с наименование: „Партньорства и финансиране за социалното включване
на мигранти“ (Partnerships and Financing for Migrant Inclusion - PAFMI), разработвано
по покана на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (Asylum, Migration and
Integration Fund – AMIF) към Европейската комисия.
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Проектното предложение цели стимулирането на публично-частните
партньорства и подобряване на социалното и финансово приобщаване на мигранти в
Европейския съюз. По проекта се планира създаването на онлайн инструмент за заетост
и самонаемане за подпомагане на мигранти и бежанци, и оказване на съдействие и
предоставяне на ниско-лихвено финансиране за предприемачество, онлайн
консултации и други финансови услуги на уязвимите групи.
Водеща организация е „СИС Кредит“ АД, а партньор в проектното предложение
е Фондация „Бикоуз в помощ на благотворителността“ (Bcause Foundation), ЕИК:
121029426. Като асоциирани партньори по проекта (Associates participating in the
project) ще се включат Върховният комисариат на ООН за бежанците (United Nations
High Commissioner for Refugees) - с централа в Женева, Швейцария, както и Център за
микрофинансиране (Microfinance Centre) - регионална организация, базирана в Полша,
в която членуват над 100 микрофинансиращи институции от Европа и Азия.
„СИС Кредит“ АД е микрофинансираща институция, която финансира
стартиращи предприемачи и микро-предприятия. Мисията на компанията е създаването
на работни места и подпомагане развитието на социалното предприемачество в
България. Сертифицирани са по Европейския кодекс за добри практики при
предоставянето на микрокредити, утвърден от Европейската комисия. „СИС Кредит“
АД е партньор на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД и
„Българска банка за развитие“ АД.
Фондация BCause насърчава хора, организации и общности да преобразяват
живота, като развива дарителството и социалните инвестиции. От 2014 г. към Фондация
„Бикоуз в помощ на благотворителността“ работи Център за предприемачество и
обучения „Ринкър“, създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и
да подпомага предприемачеството и увеличаване на възможностите за заетост на
уязвими групи в регионите на България. Фондацията има опит с подкрепа за мигранти
- с дарения и организационно развитие на организации на бежанци и включването на
тази целева група в предприемачески програми.
Проектното предложение е в рамките на Лот-1 от поканата на Партньорства и
финансиране за социалното включване на мигранти (Partnerships and Financing for
Migrant Inclusion - PAFMI) и е насочено към по-добър достъп до заетост, включително
самонаемане на мигранти, чрез усъвършенствани предприемачески обучения,
финансиране на стартиращи проекти и застъпничество в полза на развитието на
предприемаческата екосистема в България и в региона на Балканите чрез споделяне и
обмен на добри практики. Основната цел е подобряване на политиките и механизмите,
фокусирани върху интеграцията на уязвими групи като мигранти и бежанци, и поконкретно - да подкрепи предприемачеството и да улесни работодателите при
признаването и оценката на уменията, както и тестване и прилагане на иновативни
подходи и изграждане на капацитет на партньорите за идентифициране,
разпространение и трансфер на добри практики. Проектът по тази покана предлага
иновативно решение за преодоляване на предизвикателствата във връзка с миграцията,
което ще въздейства положително чрез насърчаване на предприемачеството на
мигрантите, предоставяне на специално изготвени обучения, повишаване на
осведомеността и подпомагане на жените, обмислящи равенството между половете.
В Насоките за кандидатстване по поканата е посочено, че проектните
предложения трябва да се подават от кандидати в партньорство, като е необходимо
кандидатите да бъдат: публична администрация, публичен орган (включително
публични предприятия), неправителствена организация, финансова институция или
финансов посредник, опериращ на местно ниво. Общата индикативна сума,
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предоставена по тази покана за проектни предложения, е 2 765 000 евро, 100% грант от
Банката за развитие на Съвета на Европа (CEB).
Чрез така създаденото стратегическо партньорство между публичен орган в
лицето на Столична община, неправителствена организация – фондация BCause и
микрофинансираща институция – „СИС кредит“ АД, проектът ще предложи цялостен
подход и плавен преход при задоволяване нуждите на мигрантите, посредством
интеграцията им на пазара на труда и социалното включване към по-добър живот чрез
предлагане на решения за намиране на работа или започване на бизнес.
Включването на мигранти на пазара на труда изисква подкрепа от множество
заинтересовани страни. Предприемачите мигранти често се сблъскват с различни
бариери (институционални, свързани с пазара, културни) при достъпа до заеми, липсата
на кредитна история в приемащата страна и липсата на налично обезпечение, често
съчетано с нестандартни бизнес планове, което обикновено води до по-високи лихвени
проценти като компенсация на по-високия рисков профил. Тази тенденция е още позасилена при жените мигранти, които се нуждаят от персонализирани решения и
допълнителна подкрепа, включително услуги за гледане на деца, както и безплатно
образование, за да бъдат наети или самостоятелно заети лица. Поради специализирания
си характер, микрофинансирането е добре приспособено за подпомагане на уязвими
групи като мигранти (особено жени), като използва нефинансовата подкрепа за работа,
заедно с други мерки за изграждане на капацитет (като езиково обучение/гражданска
ориентация), за да даде възможност на граждани на трети страни за успешно стартиране
на нов бизнес.
Ангажиментите на Столична община в проектното предложение ще бъдат
свързани основно с:


участие в информационни кампании, насочени към мигранти и бежанци, които
изразяват желание да работят и живеят в България и имат нужда от обучение по
различни умения или биха искали да започнат бизнес и са потенциални
участници в Академиите за мигрантско предприемачество;
 организиране на работни срещи, провеждане на анкети и участие в неформални
срещи за оценката на нуждите на мигрантите и бежанците чрез комуникация
между различните заинтересовани страни, участващи в интеграцията на
целевата група;
 даване на препоръки и предложения при проектирането на съдържанието на
Академиите за мигрантско предприемачество;
 разработване на Механизъм за координация между институциите и НПО, в
случай на нарастваща миграционна криза;
 участие в семинари и конференции за разпространение на добри практики.
Дейностите по проекта ще се изпълняват посредством три последователни фази
в продължение на две години.
През първата фаза на изпълнение на проекта ще се организира първата Академия
за мигрантско предприемачество, обучение на първата група за заетост и структуриране
на готовия за стартиране онлайн инструмент.
Втората фаза ще включва стартирането на онлайн инструмента, който ще бъде
тестван пилотно и ще улесни второто издание на Академията.
В последната фаза на проекта ще бъде разработен Механизмът за координация
между институциите и НПО при нарастваща миграционна криза, като се предвижда и
представяне на работата по проекта чрез семинари и конференции на регионално и
европейско ниво за споделяне на добри практики. Ще бъдат организирани два семинара
– в Полша и Румъния (като страни с голям приток на украински бежанци), в
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сътрудничество с Центъра за микрофинансиране и Върховния комисариат на ООН за
бежанците. В края на проекта ще бъде организирана конференция в България с всички
заинтересовани страни, относно темата за приобщаването на мигрантите, чрез която се
очаква да се повиши информираността на широката общественост по темата.
Очакваният резултат, който проектът предвижда да постигне, е създаване на
ефективен модел за интеграция на мигрантите на пазара на труда и тяхното социално и
културно включване чрез подобряване на достъпа до информация за гражданите на
трети страни, мигранти и бежанци, относно възможностите за работа в страната,
информация за условията за живот и труд в Република България, разпоредбите в
действащото ни законодателство, както и повишаване на осведомеността и интереса на
публичните органи и финансовите институции на местно и регионално ниво относно
потенциала, който мигрантите могат да имат за икономическия растеж.
Предложеният дизайн на проекта е устойчив, тъй като включва цялостен подход
за финансово включване на мигранти, като предлага меки мерки и обучение по
предприемачество, наставничество и бизнес планиране, последвано от дигитализиран
процес на адаптиране и кандидатстване за заем, който ще бъде лесно достъпен в цялата
страна и не зависи от пандемични ограничения. Изграденото партньорство и
адаптираният модел, както и извлечените поуки от работата по сътрудничеството в
подкрепа на приобщаване на мигрантите, ще доведе до повишаване на трудовата
заетост, като ще допринесе достатъчно ползи за икономиката, включително и фискални
приходи и ще създаде основата за генериране на очакваното подобрение за успешни
политики за ефективна интеграция и приобщаване на мигрантите в ЕС, ще доразвие
мигрантската предприемаческа екосистема и ефективното застъпничество към общите
цели на ЕС за финансово включване на мигранти и бежанци.
Предвиденият бюджет за Столична община е в размер на 105 508 евро, с левова
равностойност 206 355,71 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ от Банката за
развитие на Съвета на Европа (CEB).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, предлагам Столичният
общински съвет да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

I. Дава съгласие Столична община да участва като партньор в проектно
предложение „Партньорства и финансиране за социалното включване на мигранти“
(Partnerships and Financing for Migrant Inclusion - PAFMI) за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ (БФП), разработено по покана на Фонд „Убежище,
миграция и интеграция“, чрез Генерална дирекция „Вътрешни работи и миграция“
(Asylum, Migration and Integration Fund - AMIF, through the Directorate General for Home
Affairs and Migration (DG HOME), финансирано от Европейската комисия.
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II. Упълномощава кмета на Столична община да подпише всички изискуеми,
съгласно насоките на Поканата декларации и документи, в случай на одобрение на
проектното предложение.

Приложения:

Проект на
Решение СОС.docx

Индикативен
бюджет.xlsx

С уважение,

19.7.2022 г.
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Кристиан Кръстев

ЗАМ-КМЕТ НА СО НАПРАВЛЕНИЕ "СДИХУ"
Съгл.Заповед за зам.СОА22-РД15-2498/14....
Signed by: Kristian Dimitrov Krastev

Съгласували чрез АИССО:
Ирина Савина, зам.-кмет направление
„Европейски политики, международна дейност и туризъм“
Георги Петраков, директор на дирекция „Европейски политики, програми и туризъм“
Светлана Ангелова, директор на дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“
Светлана Маслянкова, гл. юрисконсулт в дирекция „Европейски политики, програми и туризъм“

Изготвил чрез АИССО:
Румяна Бакърджиева, ст. експерт в дирекция „Европейски политики, програми и туризъм”
Към рег. № СОА22-ТД26-9093/06.07.2022 г.
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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: Получена покана за участие на Столична община като партньор в проектно
предложение „Партньорства и финансиране за социалното включване на мигранти“
(Partnerships and Financing for Migrant Inclusion - PAFMI), финансирано от Европейската
комисия /чрез Генерална дирекция „Вътрешни работи и миграция“, Фонд „Убежище,
миграция и интеграция“/ through the Directorate General for Home Affairs and Migration (DG
HOME)/ Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
I. Дава съгласие Столична община да участва като партньор в проектно
предложение „Партньорства и финансиране за социалното включване на мигранти“
(Partnerships and Financing for Migrant Inclusion - PAFMI) за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ (БФП), разработено по покана на Фонд „Убежище, миграция и
интеграция“, чрез Генерална дирекция „Вътрешни работи и миграция“ (Asylum, Migration
and Integration Fund - AMIF, through the Directorate General for Home Affairs and Migration
(DG HOME), финансирано от Европейската комисия.

II. Упълномощава кмета на Столична община да подпише всички изискуеми,
съгласно насоките на Поканата декларации и документи, в случай на одобрение на
проектното предложение.
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 Столичен общински съвет:
/Георги Георгиев/
Юрист от Администрацията на СО:
гл. юрисконсулт в д-я „Европейски политики, програми и туризъм“:
Светлана Маслянкова – чрез АИССО, 18.07.2022 г.

