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ДО                                                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

от Росица Антонова  

Зам.-кмет „Икономическо развитие“ 
 

 

Относно: Даване съгласие за кандидатстване на община Шумен с проектно предложение 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално- икономическа 

интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование“ – Компонент 2, финансирано от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Шумен изпълнява проект „Изграждане на социални жилища в град 

Шумен“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма “Региони в растеж” 

2014-2020 на стойност 2 910 238,55 лв. 

В проекта е заложено изграждане на многофамилна жилищна сграда, която се 

състои от две секции. Във всяка секция на 5 жилищни етажа и полувкопан сутерен се 

разполагат както следва: 

• Сутерен с площ 306 м2 – избени складови помещение 25 броя; 

• 1 етаж със застроена площ 304,65 м2 – 5 броя апартаментни жилища; 

• 2 етаж със застроена площ 304,65 м2 – 5 броя апартаментни жилища; 

• 3 етаж със застроена площ 304,65 м2 – 5 броя апартаментни жилища; 

• 4 етаж със застроена площ 304,65 м2 – 5 броя апартаментни жилища; 

• 5 етаж със застроена площ 304,65 м2 – 5 броя апартаментни жилища; 

По проекта е предвидено изграждането на паркинг за 40 автомобила и детска  

площадка. 

Като бенефициент, изпълняващ вече този проект, Община Шумен може да кандидатства 

по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани 

мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2. Мерките, които ще се 

финансират по Компонент 2, представляват вторият етап от изпълнението на 

интегрираните инвестиции за уязвимите групи. 



Максималният размер за заявената безвъзмездна финансова помощ за 

осъществяване  на тези дейности е до 1 590 000.00 лева (финансирани по ОП РЧР – до 1 

200 000.00 лева и финансирани по ОП НОИР – до 390 000.00 лева). 

Проектното предложение може да включва следните направления и дейности: 

Направление „Подобряване достъпа до заетост“: 

Активиране на икономически неактивните лица; 

Посредничество за намиране на работа; 

Професионално информиране и консултиране; 

Мотивиране за активно поведение на пазара на труда; 

Представяне на обучение за придобиване на професионална квалификация или ключова 

компетентност; 

Наемане на трудови медиатори, мениджъри и психолози; 

Включване в стажуване или чиракуване; 

Насърчаване на самостоятелна заетост; 

Включване в заетост. 

Направление „Подобряване достъпа до образование“: 

Насочване към мерки за превенция на ранното отпадане от училище; 

Насочване към мерки за интеграция в образователната система на деца и младежи; 

Подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие; 

Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“; 

Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. 

интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата 

група;  

Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медитация на 

представителите на целевите групи; 

Повишаване информираността относно социалните и здравните им права. Насърчаване на 

семейното планиране; 

Повишаване на здравната култура. 

Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните 

стереотипи“: 

Общностни дейности за промяна на практиките, имащи негативно влияние върху 

социалното включване на уязвимите групи; 

Подкрепа за провеждане на целенасочени превантивни дейности за недопускане и 

предотвратяване на противообществени прояви и правонарушения, с оглед подобряване на 

обществения ред; 

Планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално- икономическа 

интеграция на социално изключени хора, представители на уязвимите групи и за 

общностно развитие; 

Разработване, регулярно проследяване и анализ на изпълнението на индивидуални планове 

за трайна интеграция за представителите на целевите групи, съдържащи конкретни мерки 

за осигуряване на достъп до пазара на труда, образование, социални и здравни услуги и 

десегрегация; 

Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи; 

Инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности; 

Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на уязвимите 

групи, местната общност, заинтересованите страни и медиите за: 



постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-

уязвимите групи от сегрегираните райони; 

идентифициране на мерки за подобряване на социалното включване на представителите на 

уязвимите групи от сегрегираните райони. 

 

 

 

 

 

Допустими партньори за изпълнението на дейностите са: 

Неправителствени организации; 

Центрове за информация и професионално ориентиране; 

Читалища; 

Работодатели; 

Доставчици на социални и здравни услуги; 

Социални предприятия и кооперации на хора с увреждания; 

Обучителни организации и институции; 

Общини; 

Държавни и общински детски градини; 

Държавни и общински училища; 

Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна 

дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА 

Дейностите по проекта следва да приключат до 31.12.2023 год. 

 

 

Към момента на кандидатстване, кандидатите-общини, следва да представят и 

копие от Решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение по 

конкретната процедура. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе 

следното: 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет-

Шумен дава съгласие за кандидатстване на Община Шумен по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ с интегрирано проектно предложение 

BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирано 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 

 

 

 

 

 

Росица Антонова  

Зам.-кмет „Икономическо развитие“ 

(За Кмет съгласно Заповед № РД-25-2087/14.10.2020 г.) 

 



Предложил: 

Найден Косев 

Зам.-кмет „Образование и култура“ 

 

 

Изготвил: 

Юлияна Христова 

Ст. експерт ЛРРО 


