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ДО 

 
Проф. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

 
 

 
Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 
от  ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  - Кмет на Община Шумен 

 
 

Относно: Реализация на проект BG16M1OP002-5.002-0007, „Разработване/ 
актуализиране на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на 
установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни  към 
местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община 
Шумен" 

 
 
 
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
   

Във връзка с реализацията на проект BG16M1OP002-5.002-0007, „Разработване/ 
актуализиране на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на 
установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни  към 
местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен",   
който се финансира по административен договор с регистрационен № BG16M1OP002-5.002-
0007-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Околна среда“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен 
бенефициент BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за 
качеството на атмосферния въздух“, сключен между Министъра на околната среда и водите, 
в качеството му на ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г.“ и Община Шумен, съгласно  т.3.1.1 от договора за извършване на 
авансовото плащане в размер на 9 745,00 лв., представляващо 10 % от предоставената 
безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът следва да подаде искане за авансово 
плащане, придружено със Запис на заповед без протест и без разноски в полза на 
Министерство на околната среда и водите и Решение на Общинския съвет, с което се 
разрешава поемане на задължението, посочено в Записа на заповед. 

 
Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следните: 
 



РЕШЕНИЯ: 
 

1. Кметът на Община Шумен да издаде Запис на заповед по образец към договор с регистрационен № 
BG16M1OP002-5.002-0007-C01 от 07.06.2017 г. за проект BG16M1OP002-5.002-0007, 
„Разработване/ актуализиране на Програма за намаляване нивата на замърсителите и 
достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на 
адекватни  към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на 
община Шумен" за сумата 9 745,00лв. (девет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева) със 
срок на предявяване на плащането до 60 дни от датата на финалното отчитане на проект 
ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0007, когато записът на заповед не е предявен. 

2. Настоящата Запис на заповед да се счита издадена на основание т. 3.1.1 от договор с 
регистрационен № BG16M1OP002-5.002-0007-C01 за проект  BG16M1OP002-5.002-0007 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г.“  
 
Вносител, 
Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               



 Без протест и без разноски 

                                                                                 Платим на предявяване  

                                                                             

 

                                         ЗАПИС НА ЗАПОВЕД 

 

 
Днeс   30.06.2017 г. ,         в град ШУМЕН,  

(дата на издаване)       (място на издаване) 

долуподписаният ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, лична карта № ……….., издадена на 
……….. от МВР- Шумен, 

с постоянен ……………….., в качеството си на кмет на община Шумен, ЕИК/БУЛСТАТ 
000931721, 

с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17 и в изпълнение на Решение № ….…/………. на 
Общинския съвет на Община Шумен, бенефициент по административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG16M1OP002-5.002-
0007-C01, за изпълнението на проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0007   
„Разработване/актуализиране на Програма за намаляване нивата на замърсителите и 
достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на 
адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на 
община Шумен”, одобрен за финансиране по процедура № BG16M1OP002-5.002 
“Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния 
въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на 
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, като издател на настоящата запис на 
заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви 
възражения и без такси и удръжки, срещу представянето на настоящата запис на заповед да 
заплатя на поемателя  - Министерство на околната среда и водите, с адрес: гр. София 1000, 
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, БУЛСТАТ/ ЕИК 000697371, сумата от 9745 лв. /девет 
хиляди седемстотин четиридесет и пет лева/.  

Платим на предявяване. Срок за предявяване – до 60 дни от датата на финалното 
отчитане на проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0007. 

 

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: Министерство на околната среда 
и водите. 

 
 
Дата на издаване: ………………….. 
 
Място на издаване: …………………. 
 
Издател: ………………………….…. 
 
Подпис на издателя: ………………. 

                         (и печат на общината) 
 
 


