
ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ШУМЕН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 

 

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект към Министерството на 

културата, в качеството си на Програмен оператор на Програма „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“ с проектно предложение „Създаване 

и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен“ и 

осигуряване на оборотни средства по проекта 

 

Уважаема госпожо Аспарухова, 

Дами и господа Общински съветници, 

 

 Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ се 

финансира  на база на подписан Меморандум за разбирателство относно изпълнението 

на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

(ФМ на ЕПП) между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и 

Кралство Норвегия. ФМ на ЕИП цели изграждане на широко сътрудничество между 

организации и лица от държавите донори и държавите бенефициенти, чрез което да се 

намалят икономическите и социалните различия в Европа. Програмата финансира 

проекти в рамките на следните идентифицирани програмни области, а именно: 

  Управление, опазване и съхранение на културното наследство, свързано с 

националното, регионалното и местното развитие; 

  Документиране и достъпност на културата и културното наследство; 

  Предприемачество в областта на културата; 

  Развитие на публики, включително ангажирането на хора в различни 

културни, информационни и образователни дейности; 

  Мрежи и международно културно сътрудничество/обмен. 

 С оглед постигане на целите за засилен обмен и сътрудничество между 

организации от държавите донори и държавите бенефициенти, Министерството на 

културата реализира Програмата с партньор от държавите донори – Норвежкия съвет 

по изкуствата. 

 За средства пред Програма „Културно предприемачество, наследство и 

сътрудничество“ могат да кандидатстват бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 

от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, установени като 

юридически лица на територията на Република България, чиято принципна дейност се 

осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) 

№ 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“, вкл. общини и областни 

администрации. 

 Допустимата максимална стойност на общия бюджет на проект е до 350 000 

евро, като Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ 

финансира 100%. 



Срокът за кандидатстване е до 16 юни 2021 г., като решения за одобряване на 

проектни предложения се вземат до 8 месеца от подаването им. 

Община Шумен подготвя проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, 

Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ към 

Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на 

Министерството на културата.  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a5370d14-47b1-40c8-b876-

d6f0b65fba1a 

 

  Дейностите за реализацията на проект „Създаване и представяне на дигитално 

достъпно културно наследство на община Шумен“  са :  

 

1. Създаване на „дигитална лаборатория“. Чрез нея ще придобием необходимия 

капацитет, материална и техническа база – (съвременно техническо оборудване за 

дигитализация на книжен фонд, 3Д сканиране на музейни експонати, цифровизиране на 

видео и аудио записи), софтуер и обучение за провеждане на цялостни програми за 

дигитализация на движимото културно наследство на община Шумен и региона; 

2. Дигитализиране на 30 000 бр. обекта на движимото материално културното 

наследство и създаването на отворена онлайн платформа. Това ще вдъхне нов живот 

на културното наследство и ще позволи на широката общественост да се запознае с 

обекти на културното наследство, които се намират на физически отдалечени места или 

не са изложени пред широката публика(включително и това на етническите 

малцинства); 

3. Реализиране на „Дигитална изложба“ съвместно с Партньор – образователна 

институция. Така ще се осигури връзка между темата на изложбата и потребностите на 

учебния процес..Ще  даде възможност да се създаде  широк достъп  и привличане на 

публика за използване на дигиталното съдържание от широката общественост, 

образованието, научните среди, творческите индустрии; за обмен на знания и умения, 

включително и интеграция с образователни програми за целите на учебния процес;  

4. Изграждане на партньорство със сходни структури от страните-донори, обмен на 

експертен опит и добри практики в процеса на дигитализация на културно наследство 

ще допринесе за въвеждането на международни стандарти за по-добро опазване и 

социализиране на богатото ни културно наследство (в т.ч. обмен на ноу-хау и най-

добри практики). 

       Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на общите цели на 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, а именно:  

Намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо 

пространство и укрепване на отношенията между държавите донори – Норвегия, 

Исландия и Лихтенщайн и Република България.  

 

Партньорството ще увеличи шансовете за одобрение на проекта. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам 

на Общински съвет – Шумен да вземе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 



1. Дава съгласие Община Шумен да кандидатства с проектно предложение 

„Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община 

Шумен“ пред Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ 

на Министерството на културата. 

2. Дава съгласие Община Шумен да сключи партньорско споразумение с 

подходяща за проектното предложение организация ( община, музей или друга 

културна институция) от държавите донори - Исландия, Княжество Лихтенщайн и 

Кралство Норвегия. 

3. Необходимите оборотни средства по проекта от Община Шумен да бъдат от 

бюджета на общината за 2022 г., с източник собствени приходи. 

4. Възлага на Кмета да подготви и внесе проектно предложение, окомплектовано 

с изискуемите документи съгласно правилата на Програма „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“. 

5. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия. 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

РОСИЦА АНТОНОВА 

ЗАМ. – КМЕТ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ 

 

НАЙДЕН КОСЕВ 

ЗАМ. – КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“ 

 

ИЗГОТВИЛ: 

ЕЛЕНА ДИМЧЕВА – МЛ. ЕКСПЕРТ ППИП 
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