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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ШУМЕН 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

От Татяна Костова – зам.-кмет по бюджет и финанси 

(за кмет, съгл. Заповед № РД 25-770 от 15.04.2016 г. на кмета на община 
Шумен) 

 
 

ОТНОСНО: промяна в числения състав на Регионален исторически музей – Шумен, 
дофинансиран чрез собствени приходи, във връзка с изпълнение на ангажименти на 
Община Шумен по проект „От тука започва България“ по Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

В общинска администрация е постъпила Докладна записка от Регионален исторически 
музей - Шумен, с вх. №93-00-533/13.04.2016 г. относно увеличаване на числения състав на 
РИМ – Шумен, дофинансиран от собствени приходи. Искането е във връзка с 
ангажиментите на Община Шумен за устойчивост на проекта „От тука започва България“ 
по Оперативна програма „Регионално развитие“, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие 
на туризма”след неговото приключване. 

Изпълнението на проекта „От тука започва България“ приключи на 31.12.2015 г. 
Във формуляра за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие“, 
Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на 
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на 
природни, културни и исторически атракции” в  т. 4.9. Индикатори за продукт и 
резултат  от Описание на проектното предложение е заложено: брой обучен персонал на 
подкрепените туристически атракции 9 бр.; работни места, създадени в резултат от 
проекта (които ще бъдат поддържани след приключване на проекта) 9 бр. Като 
забележка към индикаторите е записано: „Договарящият орган ще следи за постигането на 
заложените индикатори чрез проверки  на място, включително до 5 години след 
приключване на договора“. Към настоящия момент в рамките на изпълнението на проекта 
са обучени по професия „Аниматор в туризма“ 6 човека. 

Предвид ограничените възможности на основния щат на държавно делегираната 
дейност на РИМ - Шумен е наложително дофинансиране на 2 /две/ щатни бройки 
„Аниматор в туризма“ от собствени приходи. С решение №59 на Общински съвет - 



Шумен, протокол №4 от 28.01.2016 г., относно приемане бюджета на община Шумен за 
2016 г., по приложение №4 за РИМ – Шумен е утвърдена допълнителна численост от 11 
щатни бройки с източник на финансиране - собствени приходи. С настоящото 
предложение числеността ще се промени от 11 на 13 щатни бройки. 

Необходими са средства за заплати и осигурителни плащания в размер на 8 800 лв. 
/осем хиляди и осемстотин лева/ до края на бюджетната 2016 г. В т.ч. за заплати и 
възнаграждения 7 400 лв. /седем хиляди и четиристотин лева/, осигурителни плащания за 
сметка на работодател 800 лв. /осемстотин лева/ и здравно-осигурителна вноска 400 лв. 
/четиристотин лева/, допълнително задължително осигуряване 200 лв. /двеста лева/. 
Предложението на администрацията е те да бъдат за сметка на утвърдените с бюджета 
собствени приходи на РИМ - Шумен. 

Във връзка с гореизложеното и с цел да не се допусне срив в управлението на 
проекта и неговото успешно изпълнение, предлагам на Общински съвет - Шумен да вземе 
следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1. Определя 2 /два/ броя щатен персонал - „Аниматор в туризма“, дофинансиран със 

собствени приходи на РИМ - Шумен. 
2. Завишава щатния персонал, дофинансиран със собствени приходи, по дейност       

7-3-739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер“, партида РИМ от 11 на 13 
щатни бройки, считано от 01.05.2016 г. 

3. Необходимите средства за заплати и осигурителни вноски, в размер на 8 800 лв. да 
се осигурят в рамките на утвърдените с бюджета за 2016 г. собствени приходи на РИМ - 
Шумен.  
 
 
Вносител, 

ЗA КMET: 

Татяна Костова 
Зам.-кмет по бюджет и финанси 
(за кмет, съгл. Заповед № РД 25-770 от 15.04.2016 г. 
 на кмета на община Шумен) 
 
 


