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Областният информационен център – Шумен представлява част от мрежата 

от 27 областни информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика 
на ЕС в Р България.  

Мрежата от информационни центрове за популяризиране на кохезионната 
политика на ЕС в България (ОИЦ) е изградена и функционира от 2012 г. През годините 
мрежата доказа своята роля в популяризирането на фондовете на ЕС. Тя е 
разпознаваема и работи активно с местните администрации, бюрата по труда, 
регионалните управления по образование, университетите и средните училища, така че 
информация относно възможностите за финансиране от тези фондове да достига до 
всички потенциални бенефициенти, включително младите хора. 27-те ОИЦ работят в 
тясно сътрудничество с центровете „Европа директно“ и в координация с Юръп 
Ентърпрайз, Глобални библиотеки, Националната селска мрежа и Мрежата на 
служителите по информация и публичност на оперативните програми. 
Информационните центрове си партнират с регионални медии и поддържат редовни 
рубрики в електронни медии. 

Договор с рег. № BG05SFOP001-4.004-0014-C01 за осигуряване 
функционирането на Областен информационен център - Шумен е със срок 31.12.2021г. 

Управляващият орган на ОПДУ обяви процедура BG05SFOP001-4.007 за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Добро управление“ с наименование „Осигуряване функционирането на националната 
мрежа от 27 областни информационни центрове (2022 – 2023г.)“. Допустими 
кандидати по процедурата са общините, на чиято територия са административните 
центрове на областите на територията на Република България. Партньори не са 
допустими. По тази процедура не се изисква съфинансиране от страна на кандидата. 

Срокът за изпълнение на проект по процедурата е от 01.01.2022 г. до 
31.12.2023 г. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за ОИЦ Шумен 
е 250 000 лв. Допустими по процедурата са разходи, извършени и платени или 
изчислени на база единна ставка в периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г. 



Крайният срок за подаване на проектни предложения е 29.12.2021г. 
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата на етап 

кандидатстване е необходимо да бъде представено решение на Общинския съвет за 
съгласие общината да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.007, финансирана по 
ОПДУ; и осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на 
проекта.  

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. 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 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
ВG05SFOР001-4.007, финансирана по ОПДУ, с наименование „Осигуряване 
функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове 
(2022 - 2023г.)“ 

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