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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 по проектно предложение с рег. № BG05M9OP001-2.040-0078 от 29.05.2019 г. по 

проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен“, финансиран 

по процедура № BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ 

 

Община Шумен е Бенефициент по Административен договор № BG05M9OP001-2.040-

0078 за предоставяне на БФП на обща стойност 482 528,96 лв., сключен на 29.05.2019г. с 

Министерството на труда и социалната политика – Управляващ орган на ОПРЧР 2014-2020 г. за 

изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 

Шумен“, финансиран по процедура № BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора 

и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 

2014-2020“.  

Съгласно чл. 3.8.1 от Административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, Община Шумен има право да получи авансово плащане в размер до 96 505,79 

лв., представляващи до 20% от стойността на предоставената БФП.  

В съответствие с чл. 3.8.1 от Договора, авансовото плащане се обезпечава с банкова 

гаранция или застраховка „Ранни финансови загуби“, застраховка „Гаранция за авансово 

плащане“ или Запис на заповед по образец, издадени в полза на Управляващия орган. 

Съгласно образеца падежът на паричното задължение е 150 календарни дни след изтичане 

на срока за изпълнение на дейностите по административния договор. Към искането за 

авансово плащане се прилага и Решение на Общинския съвет, с което се разрешава поемане 

на задължението, посочено в Записа 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, 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 към Административен договор за БФП по проектно предложение с рег. № 

BG05M9OP001-2.040-0078 от 29.05.2019г. по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Шумен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.040  „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“ на стойност 96 505,79 лева (деветдесет и шест хиляди петстотин и пет 



лева и седемдесет и девет стотинки), което представлява 20 % от безвъзмездната финансова помощ от 

ОПРР по проекта с падеж на паричното задължение 150 календарни дни след изтичане на 

срока за изпълнение на дейностите по административния договор. 

2. Настоящата Запис на заповед да се счита издадена на основание чл. 3.8.1 от 

Административен договор за БФП по проектно предложение с рег. № BG05M9OP001-2.040-0078 от 

29.05.2019г. по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 

Шумен“. 

 

 

 

Вносител, 

Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 
 

Съгласувано, 

Росица Антонова 

Зам. кмет „ИР“ 

 

Д-р Светлана Маркова 

Зам. кмет „СПЗ“ 

 

Петромир Минев 

Н-к отдел „ЕФП“ 


