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Относно: Осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за 

съфинансиране с цел приключването на проект „Изграждане на социални жилища в 
град Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

 
 По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Устойчиво 
и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.014 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, Община 
Шумен реализира проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“. Беше изградена  
многофамилна жилищна сграда, състояща се от две секции, всяка секция на 5 жилищни етажа 
с общо 51 бр. жилища, от които 1 бр. за хора в неравностойно положение. Строежът беше 
въведен в експлоатация с разрешение за ползване от 22.12.2021 г. Проектът включва и 
доставка на оборудване и обзавеждане за жилищата. Обявената процедура за доставка беше 
прекратена. При последваща процедура беше сключен договор за доставка на обзавеждане. За 
доставка на оборудването не беше подписан договор поради отказ от страна на кандидата, 
спечелил процедурата. Предстои да бъде обявена нова процедура за доставка на оборудването. 
Поради сериозни промени в цените на заложеното оборудване е необходимо да бъдат 
осигурени допълнителни средства от общинския бюджет за реализирането на проекта. 

Проектът беше на обща стойност 2 976 500,00 лв., в т. ч. средства за съфинансиране в 
размер на 42 738.95 лв. Оборудването беше заложено в бюджета на проекта на стойност 
97555.60 лв. Маркетингово проучване показа, че необходимите допълнителни средства са в 
размер до 50 хил.лв. 

Предвид горе изложеното предлагам Общинския съвет да вземе следните: 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Да бъдат осигурени допълнителни средства от общинския бюджет в размер на 
50 000 лв. за съфинансиране по проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“, 
които ще бъдат заложени в бюджета на община Шумен за 2022 г. 
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