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ОТНОСНО: Продължаване на дейността на  

Областен информационен център -Шумен 

 

 

Областният информационен център – Шумен представлява част от мрежата 

от 27 областни информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика 

на ЕС в Р България. Мрежата е изградена и функционира от 2012 г. Областните 

информационни центрове работят активно с управляващите органи на оперативните 

програми, като ги подпомагат при реализирането на информационни кампании на 

територията на областите. Мрежата сътрудничи активно с местните администрации, 

бюрата по труда и регионалните инспекторати по образование, университетите и 

средно образователните училища, за да се повиши информираността на гражданите 

относно възможностите, които се предоставят чрез европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ). 

Договор с рег. № BG05SFOP001-4.001-0007-C03 за осигуряване 

функционирането на Областен информационен център - Шумен е със срок 31.12.2018г. 

Управляващият орган на ОПДУ обяви процедура за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ: ВG05SFOР001-4.004 -„Осигуряване 

функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове 

2019 – 2021г.“, по която бенефициенти са общините, на чиято територия са 

административните центрове на областите в страната. Финансирането за центровете е в 

размер на 100% и се осигурява от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЕСИФ). По процедулата не са допустими партньори. 

Община Шумен като един от допустимите кандидати по процедурата 

трябва да изготви проект за продължаване дейността на Областен информационен 

център - Шумен и да го подаде чрез електронната платформа ИСУН 2020 в срок до 

18:00ч. на 22.10.2018г. 

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата е необходимо заедно 

с формуляра за кандидатстване да бъде представено и решение на Общинския съвет за 

съгласие общината да подаде проектно предложение по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004 и за осигуряване 

на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта 

дейности до верифициране и плащане от страна на Управляващия орган. 



По отношение на помещението, в което е разположен центърът, с решение 

№ 28 от 17.12.2015г. за кандидатстване в процедурата за осигуряване на дейността на 

ОИЦ Общинският съвет е дал съгласие същото да бъде предоставено за целите и 

дейността на ОИЦ – Шумен до 2023 г. 

В Насоките за кандидатстване по процедурата е определено, че 

максималният размер на преките допустими разходи в проекта за функциониране на 

ОИЦ - Шумен за периода до 31 декември 2021г. може да бъде в размер на 343 000 лв. 

(триста четиридесет и три хиляди лева), като не се изисква съфинансиране от страна на 

кандидата. Центърът трябва да продължи да работи с щат от максимум 3 служители - 1 

управител и 2 експерти. 

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 

следните: 

 

РЕШЕНИЯ 

 

1. Дава съгласие Община Шумен да подаде проектно предложение по 

процедура ВG05SFOР001-4.004 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ с наименование „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 

областни информационни центрове 2019 - 2021г.“ 

2. Община Шумен да осигури оборотни средства за точното и навременно 

изпълнение на планираните по проекта дейности до верифициране и плащане от страна 

на Управляващия орган. 
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Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 
 

 

 

 

 


