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Относно: Устойчивост на проект „Частична рехабилитация и ремонт на Общински 

младежки дом – гр. Шумен, включително подобряване енергийна 

ефективност, достъпна и безопасна среда“, по Оперативна програма „Региони 

в растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014 

 

 

 Община Шумен кандидатства с проект „Частична рехабилитация и 

ремонт на Общински младежки дом – гр. Шумен, включително подобряване 

енергийна ефективност, достъпна и безопасна среда“, по Оперативна програма 

„Региони в растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014. 

 Основна цел на проекта е модернизацията на културната 

инфраструктура и подобряване на условията за достъп до културен живот и прояви. 

Чрез реализацията на проекта ще се постигнат специфичните цели – ще се подобри 

физическата среда, ще се повиши енергийната ефективност, ще се подобри 

микроклиматът за персонала, ползващите обектите клубове, формации, школи и 

ансамбли, зрителите и посетителите, ще се осигурят условия за достъп на хора с 

увреждания и ще се подобрят условията за провеждане на общинските културни и 

младежки политики.  



Общата стойност на проекта е 2 518 356,69 лв. 

 Съгласно Насоките на ОПРР за кандидатстване по процедура на 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020” всички проекти следва да бъдат придружени от Решение на Общинския съвет, 

с което се гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост и 

че съответната образователна/социална/културна институция няма да бъде 

закривана за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към 

бенефициента. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Шумен да 

приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Общински съвет - Шумен гарантира, че за проект „Частична рехабилитация 

и ремонт на Общински младежки дом – гр. Шумен, включително подобряване 

енергийна ефективност, достъпна и безопасна среда“ е осигурена неговата 

устойчивост и че съответната културна институция няма да бъде закривана за 

период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента. 
 

 

 

 

Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


