
До Председателя на 
Общински съвет - Шумен 

 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ -  
Кмет на Община Шумен 

 
Относно: Реализиране на проект “Газификация на детска ясла № 11 "Тракийче", детска 

градина № 32 "Дружба" и ЦДГ № 25 "Братя Грим" – за обекти Детска градина № 30 
„Космонавт“ – филиал и Детска градина № 34 „Пролетна дъга“  

 
С допълнително споразумение № 4 от 23.01.2017г. към договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-053-009 между Министерство на 
енергетиката и Община Шумен за предоставяне на безвъзмездна финансово помощ по 
проект “Газификация на детска ясла № 11 "Тракийче", детска градина № 32 "Дружба" и ЦДГ 
№ 25 "Братя Грим", финансиран по процедура BG 04-02-03 „Повишаване на енергийната 
ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и 
локални отоплителни системи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014 е включено газифициране на още два обекта - Детска градина № 30 
„Космонавт“ – филиал и Детска градина № 34 „Пролетна дъга“ на стойност 192 774.34 лв. 
Съгласно споразумението бенефициентът може да поиска извършване на до две авансови 
плащания, всяко в размер до 30 %, както и едно авансово плащане в размер до 60 % от 
договорената безвъзмездна финансова помощ, като бенефициентът следва да подаде искане 
за авансово плащане, придружено със Запис на заповед или банкова гаранция от 
Бенефициента в полза на Договарящия орган.  

Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следните: 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Кметът на Община Шумен да издаде нова Запис на заповед по образец към договор № 
BG04-02-03-053-009 за сумата 115 664.60 лв. /сто и петнадесет хиляди и шестстотин 
шестдесет и четири лева и шестдесет стотинки/ със срок на предявяване на плащането до 
приключването на проекта. 

2. Настоящата Запис на заповед да се счита издадена на основание чл. 4.1. от 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-053-009 на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. 
 
 
Вносител, 
Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 

 
 

 
 
 


