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РЕШЕНИЕ № 716 

по протокол № 36 от 26.05.2022 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
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“ 

 
/с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

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

издаде Запис на заповед  за  обезпечаване на искане за авансово плащане 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“  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 
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“. 

 
 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                   НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /София Язаджи/ 


