
До Председателя на 

Общински съвет – Шумен 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 

 

 

Относно: Кандидатстване с проект „Центрове за грижа за лица с умствена 

изостаналост“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

 

 Във връзка със стартирала  Процедура BG16RFOP001-5.002 за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социалните 

услуги за възрастни и хора с увреждания“, Приоритетна ос 5: „Регионална социална 

инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ Община Шумен ще 

кандидатства за финансиране с проект „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“.  

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата ще се финансират дейности за 

услугите на общините, включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за 

подкрепа в общността, като за Община Шумен е определено да бъдат предоставяни 

резидентни услуги, ситуирани в два нови центъра за грижа за лица с умствена изостаналост, 

всеки с капацитет 15 човека.  

Проектното предложение включва изграждане на центровете – две отделни нови 

сгради, всяка с обща разгъната площ 350 м2 и доставка и монтаж на оборудване и 

обзавеждане. За ситуирането на двата центъра е определено място в имот с идентификатор № 

44032.37.4 по кадастралната карта на с. Лозево, където в момента е разположен действащият 

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Лозево.   

Общата стойност на проекта е 1 110 000,00 лв. 

 Съгласно Насоките за кандидатстване всички проекти следва да бъдат придружени от 

Решение на Общинския съвет за кандидатстване с проекта, с което се декларира, че се поема 

ангажимент за създаването на съответната социална услуга, че до приключване на СМР по 

изпълнението на настоящия проект ще стартира създаването на съответната социална услуга, 

като след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за 

окончателно плащане от страна на УО на ОПРР социална услуга ще бъде поддържана 

минимум 5 години и предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по 

настоящия проект, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години.  

Предвид горе изложеното предлагам Общинския съвет да вземе следните: 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Общински съвет – Шумен декларира, че поема ангажимент за създаване на социална 

услуга – Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост -  2 броя, всеки с капацитет 15 

човека. 

2. Общински съвет Шумен декларира, че до приключване на строително-ремонтните 

работи по изпълнението на настоящия проект, ще стартира създаването на съответната 

социална услуга. 

3. Социалната услуга ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на 

приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от 

страна на УО на ОПРР. 

4. Предназначението на сградите / помещенията, обект на интервенция по настоящия 

проект, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на 

приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от 

страна на УО на ОПРР. 

 

Вносител 

Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 

 

 


