
 
 
 
 

ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ШУМЕН 

 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Любомир Христов  –  
Кмет на Община Шумен 

 
Относно: Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по 
Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0001-C01 от 04.01.2017г. по проект 
„Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. 
Шумен”, финансиран по процедура  „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020 - Шумен“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020 г. 
 

 
Община Шумен е Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 

7178080.96 лв., №BG16RFOP001-1.014-0001-C01, сключен на 04.01.2017 г. с Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г. за 
изпълнението  на проект  „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата 
инфраструктура на гр. Шумен“,  финансиран по процедура  „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Шумен“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020г. 

Съгласно чл. 15, т. 1 от Административния договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, Община Шумен има право да получи авансово плащане в размер до 
2512328.34лв., представляващи до 35 % от стойността на предоставената БФП, а съгласно т. 2 
от чл. 15 при инфраструктурни проекти над 5 млн. лв. плащането на аванс се извършва в размер 
на 1 % /71 780,81 лв./ от стойността на финансовата подкрепа след издаването на 
административен договор или заповед за предоставяне на финансова подкрепа, и плащане на 
остатъка до 35 % след сключване на първия договор за строителство.  

С решение № 400 от 26.01.2017г. Общински съвет – Шумен даде съгласие кметът на община 
Шумен да издаде Запис на заповед по утвърдения образец на стойност 71 780,81 лева /седемдесет и една 
хиляди седемстотин и осемдесет лв. и осемдесет и една стотинки/, което представлява 1 % от 
безвъзмездната финансова помощ от ОПРР по проекта. Разликата до определения размер на аванса, 
представляващ 35 % от стойността на предоставената БФП, е в размер на 2 440 547.53 лв.  

Получаването на авансово плащане в посочения размер е необходимо от гледна точка на 
финансовото изпълнение и управление на проекта и извършване / възстановяване на плащания 
по договорите за строителство, услуги и доставки, чрез които се изпълнява.  

В съответствие с чл. 16, т. 3 от Договора, авансовото плащане се обезпечава със Запис на 
заповед (или Банкова гаранция) по образец, издадени в полза на Управляващия орган – МРРБ. 
Към искането за авансово плащане се прилага и Решение на Общинския съвет, с което се 
разрешава поемане на задължението, посочено в Записа на заповед.   

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА, предлагам 
Общински съвет – Шумен да вземе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Общински съвет - Шумен дава съгласие Кметът на Община Шумен да издаде Запис на 

заповед по образец ПРИЛОЖЕНИЕ Е1-IV по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0001-



 
 
 
 

C01 от 04.01.2017г. по проект „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата 
инфраструктура на гр. Шумен”, финансиран по процедура  „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Шумен“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., на стойност 2 440 547.53 лв. /два милиона четиристотин и 
четиридесет хиляди петстотин четиридесет и седем лева и петдесет и три стотинки/, което 
представлява остатъка до определения размер на аванса от 2512328.34 лв., представляващи до 
35 % от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта.    

2. Настоящата Запис на заповед да се счита издадена на основание чл. 16, т. 3 от Договор за 
БФП № BG16RFOP001-1.014-0001-C01 от 04.01.2017г. по проект „Благоустрояване и 
рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен” . 
 
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

    
  
 


