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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД  ШУМЕН 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Росица Иванова Антонова 

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН, 

 заповед № РД-25-977/5.05.2022 г:    

 

Относно: 

 Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по 

Договор № BGCULTURE-1.002-0010-CO1 по проект „Създаване и представяне на 

дигитално културно наследство на Община Шумен“ по Програма”РА14 „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.,  Резултат 1 

„Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално 

достъпни обекти на културното наследство“. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСПАРУХОВА, 
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Община Шумен е Бенефициент по Договор на обща стойност 684 211,37  лева 

или 349 831,72 евро,  които  представляват 100% безвъзмездна финансова помощ, 

съгласно Договор №. BGCULTURE-1.002-0010-CO1 по проект „„Създаване и 

представяне на дигитално културно наследство на Община Шумен“ по Програма”РА14 

„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.,  

Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 

„Дигитално достъпни обекти на културното наследство“.  

 

Съгласно чл. 9, т. 1 от Административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, Община Шумен има право да получи авансово плащане в размер до 30% 



от сумата, посочена в чл. 4 от договора за БФП и в съответствие с Плана за 

разплащания, възлизаща на: 205 263,41 лева  или 104 949,51 евро. 

 

В съответствие с чл. 5 т. 2 от Общите условия към ДБФП, авансовото плащане 

се обезпечава със Запис на заповед (или Банкова гаранция). 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 доставки и услуги, 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  за  обезпечаване на искане за авансово плащане по  Договор за № BGCULTURE-1.002-

0010-CO1 по Проект „Създаване и представяне на дигитално културно наследство на 

Община Шумен“ по Програма ”РА14 „Културно предприемачество, наследство и 

сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г.,  Резултат 1 „Подобрено управление на 

културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното 

наследство“  на стойност :  205 263,41 лева (двеста и пет хиляди двеста шестдесет и три  

лева и четиридесет и една стотинки) или 104 949,51 евро (сто и четири хиляди 

деветстотин четиридесет и девет евро и петдесет и един цента), което представлява 30 % 

от безвъзмездната финансова помощ , покриваща пълния размер на искания аванс по 

административен договор № BGCULTURE-1.002-0010-CO1 със срок за предявяване след 

одобрение на на окончателния доклад по проекта. 

2. Настоящата Запис на заповед да се счита издадена на основание чл. 9, т. 1 от  

Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  Договор №.     

BGCULTURE-1.002-0010-CO1 по проект  „Създаване и представяне на  

дигитално културно наследство на Община Шумен“ по Програма”РА14 „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия 



механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.,  Резултат 1 

„Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално 

достъпни обекти на културното наследство“. 

 

 

 

РОСИЦА АНТОНОВА 

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН, 

 Заповед № РД-25-977/5.05.2022 г:    

 

 


