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  оправомощена със Заповед №РД-1371/10.12.2019г. 

  на кмета на Община Смолян   

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Програма „Местно развитие, 

намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Покана за 

подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество 

Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и 

засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез 

финансиране на няколко приоритетни сектора.  

Министерството на образованието и науката (МОН) е Програмен оператор по Програма 

„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ с 

подписване на Меморандум за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП 2014 – 

2021 г. на 16.12.2016 г. Програмата обхваща три програмни области: Местно развитие и 

намаляване на бедността; Деца и младежи в риск; Приобщаване и овластяване на ромите. 

Обявена е покана за подаване на проектни предложения по процедура BGLD-2.001 - 

Изграждане на младежки центрове.  

Наименование на област от програмата: РА 8 Деца и младежи в риск 

Наименование на процедурата:„Изграждане на младежки центрове“ 

Териториален обхват: Територията на Република България  

Цели на процедурата: Основна цел - Да се изградят младежки центрове, покриващи 

високи стандарти за младежка работа, предоставящи комплексни услуги за младите хора, 

осигуряващи разнообразие на дейностите (вкл. и международни), които да отговарят на 

нуждите и желанията на младите хора, вкл. и тези от уязвимите групи 

Целеви групи:  

Основна целева група: Младежи на възраст между 15 и 29 години; Ученици, 

застрашени от отпадане или отпаднали от образователната система; Младежи в риск от 

етническите малцинства; Младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места или 

в икономически по-слабо развити райони; Млади хора, които са извън заетост, образование или 

обучение едновременно (NEET); Други млади представители на уязвимите групи, определени 

в настоящата  процедура. 

Вторична целева група: Медиатори, работещи с младежи от уязвимите групи 

(включително роми); Младежки работници; Служителите на младежките центрове и общински 

служители; Други лица, свързани с дейностите на младежкия център, вкл. деца, родители, 

учители, представители на общността. 

Процедурата ще подпомогне създаването на младежки центрове, които отговарят на най-

високите стандарти за младежка работа, предоставят цялостни услуги на младите хора и 



гарантират разнообразие от дейности (вкл. международни дейности). Младежките центрове 

трябва да отговорят на нуждите и стремежите на младите хора, включително тези от уязвимите 

групи, предлагайки дейности, които подкрепят мултикултурния подход, защитават 

демократичните ценности и насърчават активното гражданско участие. От съществено значение 

е младежките центрове да осигурят активното участие на младите хора в дейностите на центъра 

и да предоставят възможности за неформално образование за демократичните ценности, 

правата на човека и участието на младите хора. Центровете трябва да работят активно с 

общността, заинтересованите страни, местните публични власти, за да разработват 

координирани политики и действия за младите хора, включително тези от уязвимите групи.  

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 8 000 000 евро 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект: От 1 500 000 евро 

до 2 000 000 евро.  

Настоящата процедура няма изискване за съфинансиране.  

Допустими кандидати: общини, които са административни центрове на областите в 

Република България, с изключение на община Стара Загора, община град-Добрич, община 

Пловдив и община Враца.  

Допустими типове дейности: дейности за управление; дейности за комуникация и 

публичност; дейности за одит; дейности за социално приобщаване; дейности за намаляване на 

бедността; образователни дейности; културни, граждански и образователни иницитативи, 

атрактивни за децата и младежите в риск; дейности за стимулиране участието на семейството, 

общините, неправителствените организации и всички заинтересовани страни на местно ниво; 

строително-ремонтни дейности и доставки на оборудване/обзавеждане; дейности, свързани с 

обмен на добри практики на територията на страната (със съществуващите и с новоизградените 

младежки центрове по програмата);  дейности, свързани с обмен на добри практики на 

международно ниво (центрове със Знак за качество на Съвета на Европа, младежки центрове, 

членуващи в европейски мрежи и др.); дейности, насочени към укрепване на двустранните 

отношения със страните-донори. 

Задължителни дейности и задачи: иновативни дейности, предоставяни от младежкия 

център; наемане на поне 5 младежки работника и 2 образователни медиатора във всеки 

младежки център; неформални обучения на младежи; дейности за реинтеграцията на 

отпадналите от образователната система;  услуги за младите хора; дейности в общността и 

дейности с представители на групи, различни от групата на младежите (вкл. деца, родители, 

представители на общността, участващи в дейности на младежкия център); осъществяване на  

международни инициативи за обмяна на опит и добри практики; одит; дейности за информация 

и публичност: разработване и изпълнение на Комуникационен план съгласно Приложение 3 от 

Регламента и Наръчника за комуникация и дизайн; осигуряване на места за настаняване за най-

малко 35 души в същата сграда, където се провеждат младежки дейности; дейности в 

сътрудничество с партньори от страните-донори. 

Най-малко 20% от всички участници в дейностите трябва да са млади хора от уязвимите 

групи, вкл. роми. 

Повече информация относно поканата за подаване на проектни предложения може да 

бъде намерена на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ac9f3979-

6595-4dbd-bec6-8049e61b9446  

Община Смолян подготвя проектно предложение за изграждане на младежки център, 

като планира да включи всички допустими и задължителни дейности за създаването на 

младежки център отговарящ на високи стандарти за младежка работа, предоставящ цялостни 

услуги на младите хора и гарантиращ разнообразие от дейности.  

Сградата, в която се планира да бъде ситуиран центъра е бившата сграда на 

Професионалната гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“, намираща се на ул. 

Капитан Петко Войвода №3, гр. Смолян, която е прехвърлена на Община Смолян с договор за 

безвъзмездно прехвърляне на собственост от 24.09.2019г.  



С цел осъществяване на дейностите по сътрудничество с партньори от страните-донори, 

бяха проведени разговори с партньорска организация от Норвегия - Formal information of 

forandre verden-Change the world (CTW) http://www.world-changers.org. Това е организация с 

нестопанска цел, която е основана в Осло, Норвегия, през 1997 г. Работят с 

мултидисциплинарен екип от професионалисти от различни организации и страни и имат богат 

опит в различни проекти и програми за работа с деца и младежи, за изграждането на капацитет, 

предприемачество, гражданско участие, иновативни инструменти за устойчиво развитие и др. 

Участвали са в партньорски проекти, финансирани от ФМ на ЕИП с партньори от страни като 

Словакия, България, Латвия, Унгария, Словения, Полша, Румъния и Гърция. Организацията има 

опит и капацитет да допринесе за ползотворно сътрудничество и постигане на добри резултати 

в обмяната на опит с партньори от страните донори.    

Считам за необходимо с цел защита интересите на Община Смолян да бъде допуснато 

предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед на обявения краен срок за подаване 

на проектни предложения, който изтича на 30.12.2019г. 18:00 ч. и в случай, че срокът не бъде 

спазен ще отпадне необходимостта от изпълнение на настоящето решението, респ. Община 

Смолян ще пропусне възможността да участва в Обявена покана за подаване на проектни 

предложения по процедура BGLD-2.001 – „Изграждане на младежки центрове“.  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

     

С оглед гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1,  т.8 и т.23 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет 

– Смолян да приеме следните  

 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства с проектно-предложение по 

процедура BGLD-2.001 - Изграждане на младежки центрове, РА 8 Деца и младежи в 

риск, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване 

на уязвими групи“ финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г. 

2. Дава съгласие Кметът на Община Смолян, в съответствие със законовите изисквания, 

да предприеме необходимите действия проектното предложение да се осъществи в 

партньорство с организация с нестопанска цел: Formal Information of Forandre Verden-

Change the world (CTW), от Норвегия и/или друга организация от някоя от страните 

донори.  

3. Дава съгласие за целите на проекта да бъде използвана сграда, намираща се на ул. 

Капитан Петко Войвода №3, гр. Смолян с идентификатор 67653.915.379.1. 

4. Община Смолян се задължава да не променя собствеността и предназначението на 

сградата, обект на финансиране за период от поне 5 години след одобрение на 

финалния отчет по проекта, като гарантира, че в рамките на този период тя ще се 

използва за целите на проекта; 

5. Община Смолян се задължава да не променя собствеността и предназначението на 

придобитото оборудване/актив за период от поне 5 години след одобрение на 

финалния отчет по проекта, като гарантира, че в рамките на този период то ще се 

използва за целите на проекта; 

6. Община Смолян се задължава да застрахова в лицензирана в България компания 

придобитото оборудване/актив срещу обичайните застрахователни рискове (като 



кражба, пожар и др.), както по време на изпълнението на проекта, така и за период от 

поне 5 години след одобрение на финалния отчет на проекта  

7. Община Смолян се задължава да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на 

придобитото оборудване/актив за период от поне 5 години след одобрение на 

финалния доклад по проекта. 

8. Допуска предварително изпълнение съгл. чл. 60 от АПК.  

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

ИНЖ. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

оправомощена със Заповед №РД-1371/10.12.2019г. 

на кмета на Община Смолян   
  
 


