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От Петър Бодуров – председател на Общински младежки съвет Шумен

Относно: Проектът за правилник за финансиране на младежки проекти

Правилникът за финансиране на младежки проекти е основен инструмент за подпомагане
дейността на НПО работещи с младежи, младежките организации и неформалните
младежки групи. Като такъв е важно да бъде максимално ефективен и гъвкав спрямо
тяхните нужди и възможности.

В изработката на проекта, откривам няколко пропуска, които смятам, че трябва да бъдат
дискутирани и коригирани. Те се изразяват в следното:

I. Унифициране във всички членове, които са свързани с допустимите кандидати и
по-конкретно добавяне на НПО и физически лица в чл. 4.

В чл. 4 липсват организации, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска
цел в обществена полза (НПО) и физически лица и след като те присъстват като текст в
чл. 6 “Ред на кандидатстване”, считаме че е редно да присъстват и в чл. 4.
По смисъла на закона младежките организиции са малко на брой в България.
Неправителствените организации обаче, които работят с младежи са много повече и по-
активни. Дори и част от техните членове да не са в активна младежка възраст, те са тези,
които правят разликата и които оказват най-голямо влияние на национално и регионално
ниво. Затова считам, че е редно тези организации с нестопанска цел и обществена полза,
които развиват проекти и дейности насочени към младежи и оперират на територията на
Община Шумен да бъдат еднозначно и категорично добавени в Правилника.

II.Да се даде гъвкавост на кандидатите да кандидатстват само по електронен път.

В чл. 6 ал.2 е записано “Документите за кандидатстване се подават в деловодството на
Община Шумен и в електронен вариант на e-mail: g.ilieva@shumen.bg в сроковете
посочени в чл. 18.”

Младите хора са интерактивни и са свикнали почти всяко действие, свързано с предаване
на информация да става през телефона или компютъра. Предлагам вместо да трябва да
извършват и двете действия - и подаване в деловодството, и предаване в електронен



вариант, то бъде сведено само едно действие, което е по-удобно за тях. Това би станало
лесно, като заменим “и” с “или” в чл.6 ал.2.

III. Писмена мотивация на Експертния съвет за всяко проектно предложени, която да
се изпраща на кандидата.

Към чл.8 е важно да се добави “писмено мотивира”, т.е. - “Чл. 8. Експертен съвет
одобрява или отхвърля финансиране на представено проектно предложение, като
писмено мотивира своето решение за всеки отделен случай.” Това може леко да усложни
и забави работата на експертния съвет, но като резултат организациите и кандидатите ще
имат обратна връзка, ще знаят какво трябва да преработват в проекта си, с кое са се
справили и с кое не. Това ще доведе до повишаването на качеството на самите проекти и
ще направи самата процедура максимално прозрачна. Важно е всеки кандидат да получи
писмен отговор защо е/не е удобрен.

IV. Разходи за хонорари и награди.

Разходите за възнаграждения и хонорари за обслужване на проекта трябва да бъдат сред
допустимите разходи, защото често пъти младежките проекти са свързани с работата на
специалисти, чиито труд е логично да бъде възнаграден, макар и много под реалната
стойност на трудът им. Визирам специалисти като психолози, обучители в сферата на
неформалното обучение, графични дизайнери и други, които имат нужния ценз и
сертификация за упражняване на професията им.
Важно е от друга страна това перо да бъде ограничено до определена сума, така че да не
възникват злоупотреби.
Смятам, че до 500 лв. за хонорар по проект с общ бюджет от 2500 лв. е адекватна и
релевантна сума. Би могло този разход за хонорар да бъде ограничен до 500лв. или да
бъде като процент от общия бюджет на проекта - 20%.
Също така може да се ограничи такива разходи да могат да правят само Юридически
лица с нестопанска цел в обществена полза с презумцията, че те имат легитимност, опит
и са формални организации.
Наистина е важно тези разходи да бъдат допустими, защото в противен случай може да
стигне до консултации за кариерно ориентиране за ученици да се реализират от
неспециалисти и хора с корисна цел например.

Разходите за закупуване на предметни награди, също считам че е добре да бъдат
увеличени до поне 100 лв.
Наградите са голям стимул за участие във всяка една младежка инициатива, която има
състезателен характер, а и не само, и като такива за повишаването на масовостта на
събитията е добре младежите да бъдат по-гъвкави и да имат по-голяма възможност за
избор на награди. 30 лв. е цената е 1 хубава книга, ниско качествена футболна топка или 2
нискокачествени тениски с термо печат. Това са награди, които не биха били особен
стимул за участие.

V. Премахване или допълване на перото допустими разходи.

Предвид наличието на чл. 11, който описва кои разходи Община Шумен не финансира,
смятам за излишно да присъства чл. 10, който описва кои разходи са допустими за
финансиране, защото това би могло да създаде предпоставка за объркване. Какво се



тълкува, когато в бюджета е предвиден разход, който не присъства в нито един от двата
члена. Например, ако някоя организация впише в проекта си разход за “Изграждане на
уебсайт за целите на проекта”, то той към кое перо от сегашните допустими или
недопустими разходи ще бъде отнесен?
За да се избегнат подобни въпроси, предлагам да се запази само единия член в
“Правилника” и да се допълни с нужните атрибути.

VI. Срокове на обявяване, кандидатстване, разглеждане и класиране на първа сесия.

Предлагам да бъдат изменени сроковете както за обявяване и кандатстване на проектни
предложения (чл. 18), така и за разглеждането и класирането им. (чл. 15 ал.2).
Предлагам това изменение да бъде със следните срокове:
- за обявяване и кандидатстване - 15 февруари - 15 март;
- за разглеждане и класиране - 30 март;
Ако не е възможно поради различни институционални и бюрократични процедури, то
този срок да се изтегли максимално близо до началото на годината.

Аргументите за това предложение се състоят в това, че голяма част от младежките
проекти и събития, които се реализират през първата половина на годината, а и не само
се осъществяват именно през април и май. Този период е най-подходящ, защото:
- температурата е много подходяща за работа сред природата;
- учениците ходят на училище и не са толкова ангажирани в този период;
- доказано е че през пролетта хората се пробуждат и започват да търсят повече
възможности за излизане и комуникация;
Тези два месеца са най-наситените и активни от към събития през годината. Точно затова
е важно, младежите да имат възможност да работят и реализират своите проекти именно
през тези два месеца, след това голяма част от учениците са заети първо с класни и
завършване, а после с лятна работа, което ограничава възможността им за гражданска
активност и ограничава много свободното им време.
Отделно последните години сме свидетели на сериозно забавяне на подписването на
договорите с младежките организации и инициативни групи поради различни
административни процедури, което демотивира организаторите и затруднява работата им.
Точно затова считам за разумно сроковете на първата сесия да бъдат изтеглени
максимално напред.

VII. Скала за финансиране на младежки проекти

Считам, че предложената скала за финансово подпомагане на младежки проекти (чл. 19)
рискува да “осакати" сериозно част от проектите и да затрудни тяхното изпълнение и
постигането на някакви резултати
Редно би било, тези които са кандидатствали и са събрали над 75т. или над 80т. по реда на
класирането си да получават сумата, за която са кандидатствали, като максималната
стойност за финансиране се запази 2 500 лв.
Често бюджетите на младежките проекти са максимално стеснени и едно орязване на
първоначалния бюджет би довело до загуба на важни компоненти или дейностти, без
които проекта да загуби своята стойност.
Как например ще се реализира и какви резултати ще постигне едно проектно
предложение за тридневна младежка академия на тема “Гражданска активност” за 25
младежи с планиран бюджет 2400 лв., която обаче е събрала 89 точки при разглеждането



на Експертния съвет? Спрямо Правилника проектът ще получи 1 250лв., което ще
промени изцяло визията му, ще демотивира органаторите и ще доведе или до отказване
на финансирането, или до реализиране на просредствен проект просто, за да се
оползотворят тези средства.
Ако съответно пък организацията или физическото лице не са събрали нужното
количество точки, то след получаването на писменото становище и обратна връзка, ще
имат възможност да наваксват своите пропуски и повишат качеството на своя проект,
така че при следващата сесия за кандидатстване, да могат да получат финансиране.

Дата: 20.02.2020г. Петър Бодуров
гр. Шумен Председател

на Общински младежки съвет

За контакти: тел. 0898 67 34 22
Имейл: peter@pixels.bg


