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ДО  
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Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

от Любомир Христов – Кмет на община Шумен 

 

 
Относно: Даване на съгласие Община Шумен да реализира одобреното проектно 
предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Българо-Швейцарската 
програма „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи” и да 
съфинансира 10% от сумата, предвидена за инфраструктурни дейности в рамките на проекта 
на Община Шумен „Интеракцията с общността – фактор за по-добро бъдеще и 
успешна интеграция”.  

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 Община Шумен разработи проект „Интеракцията с общността – фактор за по-
добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарската програма за подкрепа на 
социалното включване на роми и други уязвими групи, който е одобрен за финансиране. 
Предстои подписване на споразумение за изпълнение на проекта между Федералния съвет на 
Швейцария, представляван от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, 
Министерството на труда и социалната политика на България и Община Шумен. 
 Основните цели на проекта са: 1. Подобряване на условията за живот чрез подобрен 
достъп до услуги и права на ромската общност, чрез използването на интегриран подход, 



включващ програми в областта на ранното детско развитие, образованието и 
здравеопазването. 2. Укрепване на културната интеграция и идентичността и по-добро 
обществено приемане на ромската общност. 
 Дейностите , които ще се реализират по проекта в сферата на „Образование”, 
„Здравеопазване” и „Културна идентичност” са насочени към: 

� Повишаване на обхвата на децата в предучилищна и училищна подготовка, обновяване 
и модернизиране на образователната среда. Постигане на по-добро ниво на владеене на 
български език от децата и развитие на техните лични и социални умения. Повишаване на 
компетентностите на педагогическите кадри за прилагане на интеркултурното образование в 
практиката и използване на специфични методи за работа в интеркултурна среда. 
Изграждане на екип от родители, които са мотивирани и подготвени за това да бъдат по-
добри родители. Създаване на условия за развитие и изява на творческите способности на 
децата чрез съвместна работа на родители и учители. Изграждане на положителни представи 
за себе си, на възможности за себеизразяване, социализация и приобщаване чрез развитие на 
познания и умения в изкуството, културата, природните и исторически забележителности на 
региона. Изграждане на екип от представители на местната общност в лицето на медиатори, 
помощник - учители, наставници и доброволци от ромската общност. 

� Подобряване на детското и майчино здраве, предотвратяване на риска за здравето чрез 
повишаване здравната култура на родителите на малки деца и млади хора и прилагане на 
пълен имунизационен календар за децата, подлежащи на задължителните профилактични 
прегледи и имунизации. Подобряване на ефективността на здравните услуги чрез 
осигуряване на възможности за работа на терен с уязвими общности и получаване на 
първичната здравна помощ по места както и предоставяне на услуги по репродуктивно 
здраве и семейно планиране. Изграждане на база данни за броя на ромските деца от 0 до 10 
години и младите семейства, като се включат и неосигурените лица. 

� Укрепване на културната интеграция и идентичността на ромската общност и други 
уязвими групи чрез публични изяви и представяния, както и по-добро обществено приемане 
и участие на местно ниво. 

Проектното предложение предвижда и реализиране на следните инфраструктурни 
дейности:  

� за ДГ „Пролетна дъга”, гр. Шумен – Изграждане на материална база за обособяване на 
нова група, изграждане на спортна площадка, извършване на ремонти работи във филиала на 
детската градина и прилежащата детска площадка и създаване на по-добри условия за 
пребиваване и отдих на децата. 

� за ОУ „Хр. Ботев” и здравна служба в с. Ивански – Извършване на ремонтни дейности 
в пристройката към основната сграда на училището. Изграждане на нова пристройка, с 
включени медицински кабинет и санитарни възли. Основен ремонт и обзавеждане на две 
отделни помещения за здравни специалисти и здравен медиатор, прилежаща чакалня и 
сервизни помещения в здравната служба на село Ивански.  

 Общата стойност на проекта е 723 656 лв. 

 Съгласно изискванията за кандидатстване по програмата, Община Шумен трябва да 
осигури 10% съфинансиране (25 550 лв.), от общата сума, предвидена за инфраструктурни 
дейности на годишна база или в края на проекта. 



  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет да вземе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Дава съгласие Кметът на община Шумен да подпише споразумение за изпълнение на 
одобрения проект „Интеракцията с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна 
интеграция” по Българо-Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на 
роми и други уязвими групи и осигури изпълнението на проектните дейности. 

2. Дава съгласие необходимото съфинансиране по проект „Интеракцията с общността 
– фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” в размер на 10% от средствата, 
предвидени за инфраструктурни дейности да бъде осигурено от бюджета на Община Шумен. 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на община Шумен 
 
Съгласували: 
Татяна Костова 
Зам.-кмет по бюджет и финанси 
 
Найден Косев 
Зам.-кмет по образование и култура 
 
Светлана Маркова 
Зам.-кмет по социална политика и 
здравеопазване 
 
 
Василина Кънчева 
Адвокат 
 
Предложил: 
Мария Йорданова 
Началник отдел ОНР 
 
Изготвил: 
Христина Баева 
Гл. експерт УИО 

 
 

 

 
 
 
 


