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      9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 
       e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 
ISO 9001:2008   ISO 14001:2004  OHSAS 18001:2007   

 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ШУМЕН 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
 

от Любомир Христов – кмет на Община Шумен 
 

Относно: Промени в Решение №769 по протокол №40 от 31.07.2014г. 
на Общински съвет. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕДЖЕВ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно Решение №769 по протокол №40 от 31.07.2014г. на 
Общински съвет, Община Шумен  пое дългосрочен общински дълг-кредит 
от „Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД 
за изпълнение на проект:  „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II 
етап”, приоритетна ос „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води”, Процедура с референтен №BG 161 PO 
005/10/1.11/2.16, схема за безвъзмездна финансова помощ: Договор № 
DIR51011116-C045 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” 

С Решението за приемане на бюджета за 2016г. на Община Шумен 
№59 по протокол №4 т. 17 от 28.01.2016г. на заседание на Общински 
съвет, е определен  максималния размер на общински дълг, който може да 
бъде поет от Община Шумен и който би следвало да се използва за 
мостово финансиране на проекти през новия програмен период 2014-2020 
г. Същото е прието в изпълнение на чл. 39 т. 1 от ЗПФ.  

Съгласно отправената покана от страна на Министерство на 
околната среда и водите за процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Втора фаза на проекти за изграждане на 
ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013г.“, през програмния период 2014-2020г. 
ще продължи изпълнението на проект „Интегриран воден цикъл за гр. 
Шумен – II етап” като ще се реализира неговата втора фаза. 
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Проектът „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап – втора 
фаза”  е на стойност 13 149 478,47 лв. и включва: 

- 8 340 836,05 лв. принос на Кохезионния фонд на Европейския съюз 
- 1 471 912,24 лв. национално съфинансиране 
- 3 336 730,18 лв. принос на Община Шумен. 

 
Договора за безвъзмездно финансиране на проекта се очаква да бъде 

подписан през м. Май 2016г. След  неговото подписване Община Шумен 
ще може да получи авансово плащане в размер на 981 274,83лв., 
представляващи 10% от допустимите разходи по проекта. Същият ще бъде 
недостатъчен за разплащане на ангажиментите по договорите с 
изпълнителите по проекта и е налице необходимост от по-голям финансов 
ресурс. Към момента Община Шумен има предоставен кредит за мостово 
финансиране, съгласно Решение на Общински съвет №769 по Протокол 
№40 от 31.07.2014г. и Договор №709 от 21.01.2015г., по който към 
настоящия момент има неизплатена главница в размер на 2 822 475,38 лв., 
с краен срок за погасяване 21.06.2016г., който е съобразен със срока по 
Решение на Общински съвет №769 по Протокол №40 от 31.07.2014г. 
Посочените средства и предвижданото авансово плащане по програмата 
ще осигурят необходимите оборотни средства, с които да се обезпечи 
реализацията на проекта. За това е необходимо да се удължи срока за 
погасяване на Договора за кредит с 26 (двадесет и шест) месеца и се 
посочи като обезпечение новият договор за безвъзмездна финансова 
помощ с оперативната програма. 

 
Предвид горното предлагам на Общински съвет Шумен, на 

основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Променя Решение на Общински съвет №769 по Протокол №40 от 

31.07.2014г., т. 1 в частта на:  

Стар текст: 

„Условия за погасяване“  с редакция: 

- „Срок на погасяване – до 17 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване; 
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- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № DIR51011116-C045;“  

„Начин на обезпечаване на кредита“   с редакция  

- „Учредяване на залог върху вземанията на Община Шумен, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна 

помощ № DIR51011116-C045, сключен с Управляващия орган на 

Оперативна програма Околна среда, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 

член 6 от Закона за общинския дълг;“ както следва: 

Нов текст: 

за „Условия за погасяване“:  

„Срок на погасяване – до 43 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване; 

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ №…………………….……., и/или от собствени бюджетни 

средства“  

за „Начин на обезпечаване на кредита“    

Учредяване на залог върху вземанията на Община Шумен, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна 

помощ №…………………………….., сключен с Управляващия орган 

на Оперативна програма Околна среда, и  

Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Шумен, по 

чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните 
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финанси и бюджетните взаимоотношения на община Шумен по чл. 

52, ал. 1 от Закона за публичните финанси; 

 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 


