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Относно: Кандидатстване с проект по Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси”, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05М9ОР001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие”  
 
 
 
Уважаеми професор Беджев, 
Дами и господа Общински съветници, 
 
 

Министерство на труда и социалната политика, като управляващ орган на 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, обяви процедура на директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004 “Услуги за 
ранно детско развитие” по Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване 
на социалното включване”. 

Цел на процедурата е превенция на социалното изключване, намаляване на 
бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа на 
деца в ранна детска възраст.  

Проектното предложение, подготвено от Община Шумен, предвижда да се 
допълнят и развият успешно създадените в гр. Шумен услуги за ранно детско развитие 
по Проекта за социално включване, финансиран от Международната банка за 
възстановяване и развитие. Планирано е разкриване на Център за ранно детско 
развитие, в който да се предоставят услугите “Ранна интервенция на уврежданията” и 
“Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”. Центърът ще бъде 
обособен в изградените и оборудвани помещения по Проекта за социално включване, 
реализиран в периода от 2011 до 2015 г. в сградата на ул.“Райна Княгиня” №1, ет.1. 
Материалната база е в пълно съответствие с изискванията и методиките за 
предоставяне на планираните услуги и в нея са обособени и оборудвани необходимите 
помещения за гарантиране на качество на услугите. 

Целеви групи по проекта са деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства; 
семейства с деца от 0 до 7 години, включително с увреждания, както и деца от 0 до 7 
години, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните 
семейства.  

За постигане целите на проектното предложение, ще се предоставят 
професионални услуги за ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с 
увреждания и техните родители, включително рехабилитация и дейности за 
консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом. Ще се оказва 



индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания. Проектът предвижда 
осигуряване на транспорт с цел достъп до услугите и мобилна работа на екипите.  

Важна част от дейностите на проекта ще бъде създаването на група за 
консултиране процеса на предоставяне на услугите, в чийто състав ще бъдат включени 
на доброволен принцип професионалисти в различни сфери на дейност. По този начин 
ще се създаде мрежа за интегрирани услуги за ранно детско развитие и услугите, 
предвидени в проекта, ще се предоставят в координация с други развити в община 
Шумен услуги в общността за деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства.  

Съгласно Насоките за кандидатстване по цитираната процедура, е необходимо 
Общински съвет да вземе решение за подаване на проектно предложение по 
процедурата. 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам 
на Общински съвет – Шумен да вземе следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Дава съгласие Община Шумен да подаде проектно предложение по процедура 
на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004 “Услуги за ранно детско 
развитие”, по ОП “Развитие на човешките ресурси”. 
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