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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 Любомир Христов -Кмет на Община Шумен 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.061 – Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕДЖЕВ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Министерството на труда и социалната политика, като управляващ орган на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.061 – Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2 по 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. 

Целта на процедурата е да се осигури качествена грижа за лицата с тежки увреждания, чрез 

създаване на центрове за комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени 

увреждания и техните семейства. 

Община Шумен е конкретен бенефициент по горецитираната процедура за БФП, съгласно 

актуализираната Карта на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие за периода 2018 -

2021 г., за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и в съответствие с образеца на 

операция „Подкрепа за лицата с увреждания“одобрен от Комитета за наблюдение на ОП РЧР. 

Проектът предвижда разкриване на социалната услуга в общността „Дневен център за подкрепа 

на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания, която осигурява 

дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, 

информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в 

домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по- дълъг от 14 дни и други дейности. 

За целите на проекта Община Шумен предоставя два самосноятелни обекта на първи етаж от пет 

етажна жилищна сграда, частна общинска собственост, находяща се на адрес: гр. Шумен, бул. „Мадара“ 

№15.Сградата се намира в населен жилищен район, с добре развита инфраструктура. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и Условията за 

кандидатстване по процедура за директоно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.061 – Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2 по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

съгласно Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 



финансова помощ BG05M9OP001-2.061 – Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2 по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, дава съгласие: 

 

1. Община Шумен да подаде проектно предложение за „Разкриване на Дневен център за 

подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ 

по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по приоритетна ос 2 „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване“, инвестиционен приоритет 2 „Активно 

приобщаване, включително насърчаване на равните възможности и активното участие и по-

добрата пригодност за заетост, процедура BG05M9OP001-2.061 – Подкрепа за лицата с 

увреждания – Компонент 2 . 

2. За целите на проект Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и 

техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, община Шумен предоставя два самостоятелни обекта на първи етаж от 

пет етажна жилищна сграда, частна общинска собственост, находяща се в гр. Шумен, бул. 

„Мадара“ № 15 за времето на изпълнение на проекта и със срок не по-малко от 6 месеца след 

приключване на проекта. 

3. Община Шумен поема ангажимент за създаване и функциониране на Дневен център за 

подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания и 

поддържане на услугите за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след приключване на 

проекта. 

4.  Възлага на кмета на Община Шумен да извърши всички необходими действия при 

кандидатстването и реализирането на проекта. 

 

 

С уважение, 

 

 

Любомир Христов       

Кмет на Община Шумен     


