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ДО 
проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН 
 
 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 от 
Любомир Димитров Христов – Кмет на Шумен 

 
 
ОТНОСНО: Информация по т. 3 от Решение № 80 / 28.01.2016 г. на Общински 
съвет  и предложение за решение за отразяване на плана за капиталови разходи 
за 2016 г. за обект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - втори етап”  в 
капиталовия разчет    
  

Уважаеми г-н Председател, 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, 
  
 Във връзка с ангажиментите по т. 3 от Решение № 80 по  протокол № 4 от 
28.01.2016 г. от Заседание на Общинския съвет за изясняване на проектните 
параметри за финансиране на дейностите по втора фаза на проекта и 
необходимост от  решение за отразяване на плана за капиталови разходи за 
2016 г. за обект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - втори етап”  в 
капиталовия разчет от източник „Финансиране от СЕС”, Ви предоставяме 
следната информация: 
 
I. Информация във връзка с изпълнение на т. 3 от Решение № 80 по  
протокол № 4 от 28.01.2016 г. от Заседание на Общинския съвет 

 

Съгласно подписано Допълнително споразумение № 5 от 26.01.2016 г.  към 
Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR51011116-C045 между 
Министерство на околната среда и водите и Община Шумен  за изпълнение на 
проект № DIR-51011116-23-65 «ИНТЕГРИРАН  ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД 
ШУМЕН - ІІ ЕТАП» в две фази, които са технологично и финансово обвързани 
са разграничени видовете и количествата на строително-монтажните работи по 
договорите за изпълнение на строителството, предмет на финансиране в двете 
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фази. Изпълнените СМР през програмен период ОПОС 2007-2013 /т.е до края 
на 2015 г./ се финансират в първа фаза на проекта. Оставащите за изпълнение 
СМР, до завършване на проекта, ще се финансират  през програмен период 
ОПОС 2014-2020 г.  във втората фаза на проекта. 

За изпълнението на първата фаза на проекта е внесен окончателен отчет в 
Управляващия орган – МОСВ. 

За изпълнението на втората фаза на проекта е внесено проектно 
предложение на 01.02.2016 г., подготвено съгласно указанията и насоките за 
кандидатстване по   процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 
помощ BG16M1OP002-1.005 – „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК 
инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.“. 

Общата стойност на проектното предложение за изпълнение на втора фаза 
на проекта, съответства на Договорното споразумение № 5 от 26.01.2016 г.  към 
Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR51011116-C045 между 
Министерство на околната среда и водите и Община Шумен и е в размер на    - 
13 149 478,47 лв. 

Стойността на допустимите разходи в проектното предложение  – разходи 
за строителни дейности, авторски надзор и строителен надзор са       
10 246 160,90 лв., 

           в т.ч. 
                  - финансирани по ОПОС:     9 812 748,29 лв. 
        - съфинансиране на 

      Община Шумен:                        433 412,61 лв. 
 
Стойността на недопустимите разходи в проектното предложение – 

разходи за одит, публичност и управление на проекта са                                   
2 903 317,57 лв., 

  в т.ч. 
                   възстановим от НАП ДДС:      1 870 007,68 лв. 
 
В приетия по точка 9 с Решение   № 59 по протокол № 4 от 28.01.2016 г. на 

Общински съвет – Шумен „Индикативен годишен разчет за сметките за 
средствата от ЕС за 2016 г.” е разчетено финансирането на втората фаза на 
проекта.  

 
 
 

II. Предложение за решение за отразяване на плана за капиталови разходи 
за 2016 г. за обект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - втори етап”  в 
капиталовия разчет    
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Съгласно Насоките за кандидатстване и Поканата на МОСВ за представяне 
на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна помощ BG16M1OP002-1.005 – „Втора фаза на проекти за 
изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по 
оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, в която Община Шумен е 
посочена като конкретен бенефициент,  срокът за представяне на проектното 
предложение е до 01.02.2016 г.,  Договорът за безвъзмездна помощ ще  се 
подпише от двете страни, след одобряване на проектното предложение, най-
късно 4,5 месеца след подаването му, а разходите, които подлежат на 
възстановяване от програмата следва да са направени в периода от 01.11.2015 г. 
до 31.12.2023 г. и да са свързани с дейности, допустими за финансиране по 
оперативната програма, а именно: строителни дейности, авторски и строителен 
надзор.  

Съгласно подписаните договорни споразумения с Изпълнителите на 
отделните обекти по проекта и поетите ангажименти във връзка с фазирането, 
Община Шумен, в качеството си на Възложител, следва да осигури 
разплащането в определените срокове на одобрените дължими суми, 
представени от Изпълнителите с изискваната документация. 

Следствие на гореизложеното, през първото тримесечие на 2016 г., 
Община Шумен извърши разходи за изпълнение на проекта на стойност 1 966 
114,00 лв., по следните договорни споразумения: Договорно споразумение 
DIR51011116-C045-L3-S-001/17.07.2013 г. с предмет "Изграждане на помпена 
станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ - гр. 
Шумен" , Договорно споразумение DIR5101116-C045-L2-S-002/22.04.2014 г. с 
предмет „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и 
съпъстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – II етап“ и  Договорно 
споразумение DIR5101116-C045-L1-S-003/13.05.2014 г. с предмет „Изграждане 
на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за пречиствателна 
станция за отпадъчни води – гр. Шумен“, като всички те подлежат на 
възстановяване от ОПОС. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА (обн. 
ДВ.бр.77 от 17.09.1991 г., посл. изм. ДВ. бр.53 от 27.06.2014 г) и Допълнително 
споразумение № 5 /26.01.2016 г., към Договор за безвъзмездна финансова 
помощ DIR51011116-C045 за изпълнение на проект № DIR-51011116-23-65 
«ИНТЕГРИРАН  ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН - ІІ ЕТАП» в две фази, 
предлагам Общинския съвет да вземе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

1. Одобрява информацията за  параметрите на проектното предложение 
за изпълнение на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II 



 
4

етап – втора фаза“, подадено  в Управляващия орган – МОСВ на 
01.02.2016г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Шумен да отразява служебно в 
уточнен план, от източник „Финансиране от СЕС“, извършените 
допустими разходи по Допълнително споразумение № 5/26.01.2016 г. 
за изпълнение на проект № DIR-51011116-23-65 «ИНТЕГРИРАН  
ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН - ІІ ЕТАП» в две фази. 

 
 
 
 
 
 
 С уважение, 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
 
 
 
 
 


