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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН  

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
от проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ - председател на Общински съвет 
 

ОТНОСНО: Програма за насърчаване и подкрепа на малкия бизнес в община 
Шумен за периода 2018-2020 г. 

 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
В Общинския съвет постъпи проект за Програма за насърчаване и 

подкрепа на малкия бизнес в община Шумен за периода 2018-2020 г. 
Програмата е разработена и предложена на вниманието ни от Шуменската 
търговско-промишлена палата /ШТПП/. Г-н Христо Дечев – председател на 
палатата, ни уведомява, че ШТПП изпълнява проект „Добрите практики и 
иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост 
предприемачеството – двигател на икономическия растеж в регион Шумен“ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура 
„Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Основна цел 
на проекта е отключване на потенциала за икономически растеж и разкриване 
на нови работни места в общината чрез стартиране и развитие на малък 
собствен бизнес. Според г-н Дечев подкрепата от местните власти за успешно 
стартиране и развитие на малкия бизнес има голям неизползван потенциал за 
икономически растеж. В тази връзка е разработен предложеният проект за 
Програма за насърчаване и подкрепа на малкия бизнес в община Шумен за 
периода 2018-2020 г. На вниманието ни, в електронен вариант, е предложен и 
наръчник за проучени и адаптирани добри европейски практики за подкрепа и  
насърчаване на самостоятелната заетост и създаване на малък собствен бизнес. 

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 
следното 

РЕШЕНИЕ: 
1. Общински съвет Шумен приема Програма за насърчаване и подкрепа 

на малкия бизнес в община Шумен за периода 2018-2020 г. с изключение на 
финансовите средства, предвидени от бюджета на Община Шумен, в размер на 
139 000 лв.; 

2. Посочените суми от общинския бюджет нямат задължителен характер. 
Финансовият ангажимент на Община Шумен ще се определя за всяка мярка в 
размер до посочената сума след анализ на полезния ефект за общината. 

 
 

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев 
Председател на Общински съвет 


