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Относно: Реализиране на проектно предложение BG05FMOP001-3.002-0160 
„Осигуряване на топъл обяд в община Шумен” 
 
 
 УВАЖАЕМИ ПРОФ. БЕДЖЕВ, 
 ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Община Шумен получи одобрение на проектно предложение с референтен № 
BG05FMOP001-3.002-0160 „Осигуряване на топъл обяд в община Шумен”, по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016” по Оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане, по Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Предстои сключване на договор за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Агенция за социално 
подпомагане в качеството й на Управляващ орган по процедура BG05FMOP001-3.002 
„Осигуряване на топъл обяд – 2016” и Община Шумен в качеството й на Партньорска 
организация.  

Съгласно т.4.3. от проекта на договор, приложен към документите на схемата, 
Партньорската организация може да поиска от Управляващия орган извършване на 
авансово плащане, в размер до 20 % от стойността на договорената безвъзмездна 
финансова помощ, което да бъде обезпечено със запис на заповед за стойността на 
аванса, в полза на Управляващия орган, издаден от представляващия партньорската 
организация. Стойността на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде 
отпусната за изпълнение на дейностите по договора е 44 325,60 лв., а стойността на 
авансовото плащане е в размер на 8 865,12 лв. 
  

Предвид гореизложеното и във връзка с осигуряване на авансови средства за 
реализиране и отчитане на проектните дейности, предлагам Общински съвет – Шумен 
да вземе следните 

 
РЕШЕНИЯ: 

 
 

1. Кметът на Община Шумен да издаде Запис на заповед по образец към 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016” за сумата 8 865,12 лв. (осем 
хиляди осемстотин шестдесет и пет лв. и дванадесет стотинки) с падеж: на предявяване 
и срок на предявяване на плащането до 01.08.2017 г. 



2. Настоящата Запис на заповед да се счита издадена на основание процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 
„Осигуряване на топъл обяд – 2016” по Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане. 
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