
ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

Д О К Л А Д Н А    ЗА П И С К А 

 

от Наталия Стефанова – Общински съветник ПП „НФСБ“  

 

Относно: Разработване на Индикативна годишна работна програма за 2016год. по 
Оперативните програми на Европейският съюз за Община Шумен. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 Едно от големите предимства и предизвикателства пред всяка Община е 
възможността за използване на фондовете на ЕС. Във вторият програмен период който се 
намираме определеният ресурс за България е 7.4 млрд. евро, разпределени в отделните 
Оперативни програми. Към всяка Оперативна програма има Индикативна годишна таблица 
/за всяка календарна година/, в която са описани процедурите, общият размер на 
финансовата помощ, допустимите кандидати, процента на съфинансиране, минимален и 
максимален размера за кандидатстване за безвъзмезна финансова помощ, и предстоящият 
прием на проектни предложения. Целта е да се предвидят сроковете за кандидатстване и 
пълната готовност на Община Шумен по отношение на техническата част при старта на 
процедурата. Съществен структорен елемент за една Общинска Администрация и Отдел 
"Европейски фондове и програми", е общата Индикативна работна програма за всички 
Оперативни програми по които Община Шумен може да бъде бенефициент. За това отдел 
"Европейски фондове и програми" трябва незабавно да изработи Индикативната работна 
програма, която да обобщава основните мерки по отделните програми, очаквания прием на 
проектни предложения, както и предвидените средства и общия бюджет. По този начин  ще 
се създаде възможност Общината да подготви основния набор от предпроектни документи 
и проучвания, необходими за реализация на набелязаните планови приоритети.  Общината 
ще посрещне стартирането на приема по отделните Оперативните Програми с един добре 
обоснован и подготвен резерв от проекти, като има информация за предстоящите схеми за 
кандидатстване и безвъзмездрана финансова помощ. 
 С огледа на изложеното считам, че е изключително необходимо да се изработи 
Индикативна  работна програма съдържаща всички Оперативни програми с цел, незабавна 
подготовка на качествени проектни предложения за Община Шумен и успешно усвояване 
на средствата от ЕС. 
    

   ПРЕДЛАГАМ Общинският съвет да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 Възлага на кмета на община Шумен да предприеме необходимите действия за 
изработване на Индикативна работна програма за 2016год.  на Община Шумен. 
 

 

         Вносител: 
         Наталия Стефанова 

         Общински съветник ПП "НФСБ"  


