
 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Ч У П Р Е Н Е  

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 

e-mail: obs_chuprene@abv.bg;  http://chuprene.com 

 

                                                                         РЕШЕНИЕ № 210 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №30 ОТ 23.12.2021г. 

 

        Относно: Участие на ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ като партньор в изпълнението на проектно 

предложение „Граждански мониторинг и взаимодействие за оптимизиране 

нормотворческата дейност на общинските съвети“ по Оперативна програма „Добро 

управление“ (ОПДУ) 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“,  с краен срок за кандидатстване: 17.01.2022 г., 17:00 ч. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,  

  

Общински съвет Чупрене взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава съгласие Община Чупрене да участва като партньор в изпълнението на проектно 

предложение „Граждански мониторинг и взаимодействие за оптимизиране 

нормотворческата дейност на общинските съвети“ по Оперативна програма „Добро 

управление“ (ОПДУ) 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“, с максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 60 000 

лева и с краен срок за кандидатстване: 17.01.2022 г., 17:00 ч. и дава съгласие за 

осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по 

проекта дейности, за които Партньорът ще отговаря, затова във връзка с това изискване на 

програмата представяме пред вас настоящата докладна за вземане на решение. 

2. Упълномощава Кмета на Община Чупрене да подпише всички необходими документи във 

връзка с участието като партньор в изпълнението на проектно предложение „Граждански 

мониторинг и взаимодействие за оптимизиране нормотворческата дейност на 

общинските съвети“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 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“, с максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ 60 000 лева и с краен срок за кандидатстване: 

17.01.2022 г., 17:00 ч. 

 

Мотиви: На 15.10.2021г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” 

(ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, обяви откриване на процедура за 

подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското 
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общество и бизнеса“ по процедура  „Повишаване на гражданското участие в процесите на 

изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. 

 

Основните дефинирани целите на процедурата, които ще се постигат и с проектното 

предложение,  са 

 

1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса 

 

2. Открито и отговорно управление 

 

Очакваните резултати, както на процедурата, така и на проектното предложение са:  

повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса; 

нарастване на активността на НПО и СИП при изпълнението и мониторинга на 

политики и законодателство; отправяне на препоръки за подобряване на 

административното обслужване, за по-добра регулаторна среда, за подобряване на бизнес 

средата, за борба с корупцията, за предотвратяване на конфликта на интереси и 

злоупотреба със служебно положение, за спазване на етичните норми от държавните 

служители.  

 

Определен е максималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП), за която 

може да се кандидатства е общо 60 000 лв. за кандидата и партньорите.  По тази процедура не 

се изисква съфинансиране от страна на кандидата и/или партньорите. 

Допустимите кандидати по проектни предложения по процедура BG05SFOP001-2.025 са:  

 Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), 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 (СИП) 

Допустими партньори са: 

 Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за 

извършване на дейност в обществена полза 

 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 (СИП); 

 структури на държавната администрация/ органи на държавна власт и общини 

Проектното предложение, съобразно целите и очакваните резултати, ще включва изпълнението 

на следните дейности, обхващащи три категории: 

 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 
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законодателството, включително и за подобряване на средата за гражданско 

участие в управлението; 

 Дейности за мониторинг на съдебните дела срещу администрацията 

 Дейности за изпълнение на публични политики чрез съвместни действия 

(партньорства) между държавни администрации/органи на държавна 

власт/общини и НПО/СИП.   

Условие за допустимост на дейностите по тази точка 3 е да се изпълняват винаги 

съвместно с партньор държавна администрация/ орган на държавна власт/ община. 

Проектното предложение ще бъде изготвено, съгласно Насоките за кандидатстване 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“.  

Максималният срок за изпълнение на всеки проект е 18 месеца от датата на сключването на 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно 

от 31.12.2023 г.  

Проектното предложение е с наименование „Граждански мониторинг и взаимодействие за 

оптимизиране нормотворческата дейност на общинските съвети“.  

Общината може да участва като партньор, в случай че е налице Решение на Общинския съвет 

на съответната община за съгласие общината да участва като партньор в изпълнението на 

проектното 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“ и съгласие за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно 

изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньорът ще отговаря, затова във 

връзка с това изискване на програмата представяме пред вас настоящата докладна за вземане на 

решение. Затова във връзка с това изискване на програмата представяме пред вас настоящата 

докладна за вземане на решение.  

 

 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин  „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

Гласували поименно 11 (единадесет) съветника.   

 

„ЗА” - 10 (десет) гласа  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1  

„ПРОТИВ” – 0  

 



Предложението се приема с 10 (десет) гласа „ЗА”.  
 

 

  

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Е.Петрович /                                                                            / И.Велков / 

 

 

 

 

 


