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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН  

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
от Любомир Христов – кмет на Община Шумен 

 

Относно: Реализиране на проект „Интегриран воден цикъл за гр. 
Шумен – II етап – втора фаза“ 

 

Уважаеми господин Председател, 
Уважаеми дами и господа Общински съветници,  
 
 
Във връзка с реализацията на проект „Интегриран воден цикъл за гр. 

Шумен – II етап – втора фаза“ е подписан Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG16M1OP002-1.005-0008-C01 от 29.06.2016 г. по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ между Община Шумен и 
Министерство на околната среда и водите. 

Съгласно чл. 10, ал. 1 Бенефициентът (Община Шумен) за 
осъществяване на дейностите по проекта има право на авансово плащане в 
размер до 10% от стойността на общите допустими разходи или 981 274,83 
лв. За целта, според разпоредбите на чл. 10 от Договора и чл. 8, ал. 2 от 
Общите условия към него, Община Шумен следва да подаде Искане за 
плащане, което да е придружено със Запис на заповед или Банкова 
гаранция за размера на авансовото плащане в полза на Министерство на 
околната среда и водите и със срок на освобождаване - до 60 дни от датата 
на финалното отчитане на проект № BG16M1OP002-1.005-0008-C01. 

Предвид гореизложеното, моля да вземете следните 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Кметът на Община Шумен да издаде Запис на заповед по образец 
за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG16M1OP002-1.005-
0008-C01 за сумата 981 274,83 лв. (деветстотин осемдесет и една хиляди 
двеста седемдесет и четири лева и осемдесет и три ст.) със срок на 
предявяване на плащането до 60 дни от датата на финалното отчитане на 
проект № BG16M1OP002-1.005-0008-C01. 
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2. Настоящата Запис на заповед да се счита издадена на основание 
чл. 10, ал. 3 от Договора за безвъзмездна финансова помощ № 
BG16M1OP002-1.005-0008-C01 от 29.06.2016 г. и чл. 8, ал. 2 от Общите 
условия по договора по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ 

 
 
 
 
 
 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 
 
 
 
 


