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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 № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.2017г. по проект „Подобряване на 
образователната 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“ 

 
Община Шумен е Бенефициент по Договор на обща стойност 13 041 080.00лв., от 

които  безвъзмездна финансова помощ в размер 12 721 080.00 лв., № BG16RFOP001-1.014-
0002-C01, сключен на 03.10.2017г. с Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството – Управляващ орган на ОПРР 2014-2020г. за изпълнението на проект 
„Подобряване на образователната 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“.  

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 4 452 378,00 
лв., представляващи до 35% от стойността на предоставената БФП.  

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. 
Към искането за авансово плащане се прилага и Решение на Общинския съвет, с което се 
разрешава поемане на задължението, посочено в Запис на заповед. 

Получаването на авансово плащане 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 изпълняват дейностите по 
проекта. 

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

 
 

РЕШЕНИЯ: 
 
 

1. Общински съвет – Шумен дава съгласие Кметът на Община Шумен да издаде Запис на 
заповед по образец Приложение Е1- IV към Договор BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.2017г. 
по проект „Подобряване на образователната 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“ на стойност 4 452 378,00 лева 



(четири милиона четиристотин петсесет и две хиляди триста седемдесет и осем лева), което 
представлява 35 % от безвъзмездната финансова помощ от ОПРР по проекта. 

2. Настоящата Запис на заповед да се счита издадена на основание чл. 16, т. 3 от 
Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.2017г. по проект „Подобряване на 
образователната инфраструктура на гр. Шумен“. 
 
 
 
Вносител, 
Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 

 
 


