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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“2014-

2020, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.090 – „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания-
Етап2-предоставяне на новите услуги“.  

 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСПАРУХОВА, 
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 BG05M9OP001-2.090 -„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с 
увреждания-Етап2-предоставяне на новите услуги“ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване“ 

Целта на процедурата е създаване на възможност за независим живот на хората с увреждания 
чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, 
съобразени с реалните потребности на хората в общността. 

Специфичните цели  на операцията са: извеждане на хората с увреждания от специализираните 
институции; подкрепа и предоставяне на социални услуги от резидентен тип-Центрове за грижа за лица 
с умствена изостаналост. 

Целеви групи по проекта са лица с умствена изостаналост от закриващите се и други 
специализирани институции, и от общността. 
      Капацитетът на новите центрове е общо 30 души. В тях ще се осигурява качествена, достъпна и 
ефективна услуга за дългосрочна грижа, съобразена с конкретните потребности на хората.Ще се 
гарантира среда на обитаване максимално близка до семейната.    

Стойността на проекта за шест месеца е 272 000лв. Безвъзмездната финансова помощ се 
предоставя на общините – конкретни бенефициенти/партньори в качеството им на публични органи, 
отговорни за провеждане на социалната политика на местно ниво и осигуряване на основни услуги за 
населението на съответната територия. 
 Съгласно Указанията за кандидатстване за Община Шумен, като конкретен бенефициент са 
определени за обхващане 30 нуждаещи се лица. Необходимо е принципно одобряване на асоциирано 
партньорство с ДПБ Царев брод, от където също ще бъдат извеждани лица, след извършване на 
индивидуална оценка на потребностите им от местната Дирекция „Социално подпомагане“. Не се 
изисква съфинансиране от бенефициента. Всички дейности следва да приключат не по-късно от 
31.06.2023 година. 

Съгласно цитираните указания е необходимо към проектното предложение да се представи 
Решение на Общински съвет, с което се дава съгласие за кандидатстване по настоящата процедура. 



Предвид гореизложеното, предлагам 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 BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна 
грижа за възрастните и хората с увреждания-Етап2-предоставяне на новите услуги“ “, Приоритетна ос 
№ 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Общински съвет – Шумен да вземе следното  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Общински съвет – Шумен дава съгласие: 
 
1. Община Шумен да подаде проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания-
Етап2-предоставяне на новите услуги“ , по Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 г. 

2. За разкриване на услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“-2бр. в с.Лозево с 
общ капацитет 30 потребители. 

3. Одобрява Министерство на здравеопазването и Дирекция „Социално подпомагане“ Шумен за 
асоциирани партньори при изпълнение на проектните дейности.  

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

5. Възлага на кмета на Община Шумен да осъществи изпълнението на проекта чрез Дирекция 
„Социална политика и здравеопазване“ към Община Шумен. 

 
 
С уважение, 
 
 
Любомир Христов       
Кмет на Община Шумен      
 


