
1 

 

ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА      ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН      

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

ДО 

КРАСИМИР МИНЧЕВ 

ПЛЕДСЕДАТЕЛ 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 

Административен договор от 21.12.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент 

BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа на лицата с увреждания“ – компонент 2, 

подписан между Министерството на труда и социалната политика и Община 

Шумен 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ, 

УВАЖАЕМИ ГОПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Шумен е Бенефициент по Административен договор от 21.12.2020 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен 

бенефициент BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа на лицата с увреждания“ – компонент 2 за 

осъществяване на проект BG05M9OP001-2.061-0001 „Създаване на Дневен център за лица с 

увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в град 

Шумен“. 

Съгласно т. 3.8.1. от Административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

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

183 073.08 лв., представляващи до 20% от стойността на одобрената БФП по проекта. 

В съответствие с т. 3.8.1 от Договора, авансовото плащане се обезпечава със Запис на 

заповед, издадена в полза на Управляващия орган. Към искането за авансово плащане се 
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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 дейностите по проекта. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 и ал. 2 от 

ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе следните: 

Р Е Ш Е Н И Я :  

1. Общински съвет – Шумен дава съгласие Кметът на Община Шумен да издаде в 

полза на Управляващия орган Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 Запис на заповед на стойност 183 073,08 лв. (сто осемдесет и три хиляди и седемдесет и 

три лева и осем стотинки), която представлява 20 % от стойността на одобрената БФП по 

проект BG05M9OP001-2.061-0001 „Създаване на Дневен център за лица с увреждания и 

техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в град Шумен“. 

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

Административен договор от 21.12.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез 

директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа на 

лицата с увреждания“ – компонент 2 за осъществяване на проект BG05M9OP001-2.061-0001 

„Създаване на Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с 

тежки множествени увреждания в град Шумен“. 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

Съгласували: 

д-р Светлана Маркова 

Заместник-кмет „Социална политика и здравеопазване“ на Община Шумен 

 

Татяна Костова 

Заместник-кмет „Бюджет и финанси“ на Община Шумен 

 

Изготвил: 

Иван Кавръков 

Старши юрисконсулт 


