
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 885 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 25.11.2022 г., Прот. № 57 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение 

„Изграждане на младежки център в гр. Свищов“ по процедура 

„Дейност 2: Изграждане на младежки центрове /в градове, които 

не са областни/“ по Национален план за възстановяване и 

устойчивост 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с подготовка на проектно 

предложение „Изграждане на младежки център в гр. Свищов“ по процедура 

„Дейност 2: Изграждане на младежки центрове /в градове, които не са областни/“ 

по Национален план за възстановяване и устойчивост и предложение с Вх.                               

№ 1640/10.11.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински   

съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Свищов да кандидатства в качеството си на 

допустим бенефициент, с проектно предложение „Изграждане на младежки център 

в гр. Свищов“ по процедура „Дейност 2: Изграждане на младежки центрове                   

/в градове, които не са областни/“ по Национален план за възстановяване и 

устойчивост. 

2. Упълномощава Кмета на община Свищов да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по кандидатстването, подписването, 

комплектоването и подаването на проектното предложение, в това число, 

кореспонденция с оценителната комисия във връзка с оценката и/или подписването 

на административния договор.  

3. Общински съвет – Свищов гарантира осигуряването на устойчивост за 

минимум 5 /пет/ години след приключване на външното финансиране по проект 

„Изграждане на младежки център в гр. Свищов“, което се изразява в продължаване 

изпълнение на дейностите, мерките и предоставяните услуги, поддържане на 

сградата, оборудването и останалите активи на проекта, както и устойчивост на 

обучения персонал. 



МОТИВИ: На 27 септември 2022 г. бе обявена покана за кандидатстване по 

процедура „Дейност 2: Изграждане на младежки центрове /в градове, които не са 

областни/“.  

Целта на процедурата е изграждане и осигуряване на ефективно 

функциониране през първите години на 10 младежки центрове, които предоставят 

разнообразни дейности /вкл. международни дейности/ и цялостни услуги в помощ 

на личностното развитие и пригодността на заетост на учениците и младежи на 

възраст до 29 години. 

Допустими кандидати по поканата са общинските администрации на 

общините Горна Оряховица, Свищов, Севлиево, Айтос, Карнобат, Несебър, 

Поморие, Нова Загора, Казанлък, Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Дупница, 

Ботевград, Ихтиман, Самоков, Велинград, Пещера, Асеновград, Карлово, 

Димитровград, Свиленград, Харманли (допустимите кандидати са съгласно 

одобрен от ЕК проектен фиш). Техни партньори могат да бъдат публични органи – 

общинска администрация, училища, читалища, социални служби, бюра по труда; 

неправителствен сектор – организации, работещи в сферите на младежката 

дейност, за защита от дискриминация, в сферата на дигитализацията, предоставящи 

обучения за професионални компетентности и други, както и бизнес, но без 

разходване на средства по проекта. 

Минималният и максимален размер на помощта е както следва: 

- Минимален размер на помощта /в лева/ по операцията - 1 400 000 лева; 

- Максимален размер на помощта /в лева/ по операцията - 1 800 000 лева. 

Безвъзмездната финансова помощ за проект е 100% от допустимите 

разходи. 

Предоставените дейности трябва да отговарят на най-високите стандарти в 

областта на младежката дейност и да подпомагат преодоляването на социалната 

изолация и непригодността за пазара на труда. 

Дейностите в центровете трябва да са ориентирани и към пазара на труда за 

осъществяване на формални или неформални партньорства с местния бизнес. 

Задължителни дейности са: 

 Активна работа на терен с и при младите хора за активирането и 

овластяването им;  

 Активна работа на терен с представители на уязвимите групи и общности в 

неравностойно положение, особено в ромската общност; 

 Дейности за информация и публичност, при спазване Правилата за 

визуализация и комуникация на Европейската комисия (включително поддържане 

на уеб страница и канали в социални мрежи);  

 Дейности в координирано сътрудничество с партньори от други центрове и 

с Националната мрежа на младежките центрове;  

 Дейности, отговарящи на нуждите на уязвимите групи, подпомагане при 

търсене на работа, мерки за подпомагане на участието на младежите в процеса на 

вземане на решения на местно и национално ниво, възможности за неформално 

образование на местно ниво, насоки за реинтеграция или интеграция в системата 

на формалното образование и/или включване в професионално обучение и т.н.;  

 Дейности за стимулиране на младежки инициативи, инициирани и/или 

изпълнявани от ученици и младежи от съответната община, осигуряване на 



подкрепа и подпомагане за изпълнение на инициативите на младите хора от страна 

на назначения в центъра персонал;  

 Дейности за повишаване дигиталната компетентност на младите хора;  

 Подготовка и провеждане на неформални обучения на младежи в областите 

на гражданското образование, лидерски умения, меки умения и други; 

 Разкриване на 4 работни места за поне 2 младежки работника и поне 1 

образователен медиатор, психолог/социален работник/педагог и други подходящи 

специалисти за осигуряване на дейностите с ученици и младежи в центъра. 

Допустими целеви групи (крайни бенефициенти): 

 Основна целева група: Ученици/младежи на възраст от 13 до 29 години; 

Ученици в риск от отпадане или отпаднали от училище; Младежи, които не учат, 

не работят и не са в друга форма на обучение (NEET); Младежи от други уязвими 

групи (в т.ч. роми).  

 Вторична целева група: Служители на центровете – младежки работници, 

образователни медиатори, друг персонал; публични органи – общинска 

администрация, училища, читалища, социални служби, бюра по труда; 

неправителствен сектор – организации, работещи в сферите на младежката 

дейност, за защита от дискриминация, в сферата на дигитализацията, предоставящи 

професионални компетентности; представители на бизнеса – формални и 

неформални партньори при изпълнение на дейностите, без разходване на средства 

от интервенцията. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 декември     

2022 г., като кандидатстването се извършва изцяло по електронен път в системата 

ИСУН 2020. 

 

В заседанието участват 26 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


