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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  
Любомир Христов – 
кмет на Община Шумен 

 
 
ОТНОСНО: Продължаване на дейността на  

Областен информационен център -Шумен 
Областен информационен център - Шумен е създаден в началото на 

2012г. по проект № 0073-ОШН-3.3. „Европейски информационен център – Шумен“, 
финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“ (2007-2013) по договор на 
Община Шумен № BG161РО002-3.3.02-00019-С0001. 

В периода 2012-2015г. договорът е неколкократно удължаван и съгласно 
последния анекс дейностите по проекта приключват на 31 декември, 2015г. 

В Програмата на българското правителство за стабилно развитие на 
Република България за периода 2014-2018г. е заложено продължаване на дейността на 
областните информационни центрове. За целта в бюджета на Оперативна програма 
„Добро управление“ (2014-2020) са заложени средства за обезпечаване 
функционирането на мрежата от центрове в цялата страна до 31 декември 2018г. 
Финансирането за центровете е в размер на 100% и се осигурява от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). 

В началото на декември 2015г. Управляващият орган на ОПДУ обяви 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
ВG05SFOР001-4.001 -„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 
областни информационни центрове“, по която бенефициенти са общините, на чиято 
територия са административните центрове на 27-те области в страната. Община Шумен 
като един от допустимите кандидати по процедурата трябва да изготви проект за 
продължаване дейността на Областен информационен център - Шумен и да го подаде 
чрез електронната платформа ИСУН 2020 в срок до 23:59ч. на 21.12.2015г.  

В Специфичните изисквания на процедурата за кандидатстване е 
записано, че кандидатът се задължава да осигури непрекъсваемост в дейностите на 
областния информационен център независимо от промяната на финансиращата 
оперативна програма. С оглед осигуряване на устойчивост на финансираните по 
процедурата дейности кандидатът следва да гарантира, че предназначението на 
използваните от ОИЦ помещения няма да бъде променяно до края на 2023г. За 
целта кандидатът следва да представи Решение на общинския съвет или декларация 
от собственика на имота на етап кандидатстване, посочени в т. 20.1 „Документи за 
кандидатстване" от „Насоките“.  

С оглед на гореизложеното и съгласно „Насоките за кандидатстване по 
процедурата“ предлагаме Общинският съвет да даде съгласие по следните 4 точки: 



1. Общината да подаде проектно предложение по процедура на 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05SFOР001-4.001 с 
цел продължаване функционирането на ОИЦ - Шумен; 

2. Общината да осигури непрекъсваемост в дейността на ОИЦ - 
Шумен независимо от промяната на финансиращата оперативна програма; 

3. Общината да осигури финансов ресурс, необходим за изпълнението 
на планираните по проекта дейности и резултати; 

4.   Да бъде предоставено до 2023 г. помещението / сградата за целите 
на ОИЦ, както и съгласие за извършване на текущ ремонт (в случай, че кандидатът 
е собственик на помещението / сградата на ОИЦ); 

В „Насоките за кандидатстване по процедурата“ е определено, че 
максималният размер на преките допустими разходи в проекта за функциониране на 
ОИЦ - Шумен до 31 декември 2018г. може да бъде в размер на 315 000 лв. (триста и 
петнадесет хиляди лева), като центърът трябва да продължи да работи с щат от 
максимум 3 служители - 1 управител и 2 експерти. 

Месечната издръжка на центъра в периода до 31 декември 2018г. е в 
размер на около 6000 лв. (като в тази сума влизат средствата за възнаграждения на 
персонала, разходи за ел. енергия, вода, отопление, СОТ, почистване, телефон, 
факс, интернет, пощенски и куриерски услуги, абонамент, канцеларски материали, 
други услуги, пряко свързани с работата на ОИЦ, разходи за гаранционна и извън 
гаранционна поддръжка на закупеното/използваното по проекта оборудване и 
обзавеждане, разходи за брандиране на ОИЦ). В Насоките за кандидатстване, т. 11 – 
Допустимост на разходите, са описани допустимите за финансиране по процедурата 
разходи. С оглед планираното в новите проекти разширяване на услугите, 
предоставяни от ОИЦ и повишаване на тяхната натовареност до 31 декември 2018г, 
в новия проект на ОИЦ - Шумен е планирано извършването на текущ ремонт и 
закупуване на оборудване до определените в „Насоките за кандидастване“ 
максимални стойности за това. 

За финансовото обезпечаване на дейността на центъра до 
подписването на новия договор е необходимо община Шумен да осигури средства в 
размер на около 30 000 лева (за първите 6 месеца), тъй като няма точно определена 
и обявена дата за подписване на договорите. Тази сума може да не бъде 
изразходвана, ако новият договор стане факт още в началото на новата 2016г. 

Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, разходи, 
направени до датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ са допустими за финансиране с цел осигуряване на 
непрекъснатост на дейностите между проекта по ОПТП и проекта по ОПДУ.  

 
С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 

следните: 
РЕШЕНИЯ 

1. Община Шумен да подаде проектно предложение по процедура на 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05SFOР001-4.001. 

2. Община Шумен да осигури финансов ресурс, необходим за 
изпълнението на планираните по проекта дейности и резултати с цел осигуряване на 
непрекъсваемост в дейността на ОИЦ - Шумен. 



3. Дава съгласие помещението, в което е разположен центърът, да бъде 
предоставено за целите и дейността на ОИЦ – Шумен до 2023 г., както и да бъде 
извършен текущ ремонт помещението на ОИЦ. 
 
 
Вносител:  
Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 
 
Съгласувано, 
Росица Антонова 
Зам. Кмет по СВИР 
 


