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№ 17-19, представлявано от Десислава Терзиева - министър на регионалното развитие, 

и Александър Николов - главен счетоводител, от една страна и 

Община ОМУРТАГ, с адрес гр.Омуртаr. ул.Александър Стамболийски" № 2а, 

представлявана от Неждет Джевдет Шабан - Кмет на Общината и Росица Драгнева 

Димитрова - главен счетоводител, от друга страна 

на основание чл . 1, ал . 2, т: 3 от Постаноuление № 19 от 07.02.2014 r. за одобряване на 

средства от резерва по чл . 1, ал .2, раздел II , т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2014 r. 

се сключи настоящото споразумение за следното : 

Чл.1 . Министерство на регионалното развитие се съгласява да предостави на община 

ОМУРТАГ средства в размер до 1000000 (един милион) лева за 2014 г„ при условията 

и по реда на чл. 5 от настоящето споразумение . 

Чл. 2. (1) Средствата се предоставят за изпълнение на следните обекти: 

1. обект: "Изпълнение на дейности за осигуряване проводимостта и техническите 

параметри на изградения водопровод от ПСПВ „Ястребино" до помпена станция 

„Омуртаг" и съоръженията към неrо. за обезпечаване на необходимото водно 

количество за водоснабдяване на гр.Омуртаг" до 550 000 (петстотин и петдесет 

хиляди) лева; 

2. обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод от ВС „Кипилово" - Омуртаг 

Подобект: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Кипилово" до Облекчителен 

резервоар У= 50 м3 
" и подобект: "Гравитачен довеждащ водопровод до ПС Кипилово с 

обхват от въздушник №5 до черпателен резервоар на ПС Кипилово" до 450 000 

(четиристотин и петдесет хиляди) лева, • 

като част от програмата за решаване на пробдема „Сезонен и целогодишен воден 

режим в някои населени места" и в изпълнение на чл.1, ал.2 т.3 от ПМС № 19/2014 r. 
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Чл. 3. Община ОМУРТ АГ се съгласява да приеме трансфер на средствата по чл. 1 за 

финансиране и изграждане на обектите: "Изпълнение на дейности за осигуряване 

проводимостта и техническите параметри на изградения водопровод от ПСПВ 

.,Ястребино" до помпена станuия .,Омуртаг'' и съоръженията r<ъм него. за обезпечаване 

на необходимото во.:~но количество за водоснабдяJЗане на rр.Омуртаr" н 

обеI<Т: , .Реконструкuия на съществуващ водопровод от ВС .. Кипи.1ово" - Омуртаг 

Подобект: „Реконструкuия на напорен водопровод от ПС .. Кипилово'' до Об,1екчите:1ен 

обхват от въздушник №5 до черnателен резервоар на ПС Кипилово ". 

през 2014 г. 

. 

Чл. 4. Община ОМУРТ АГ се задължава да използва целево предоставените средства за 

изnълнеюrе на дейностите за обектите: "Изпълнение на дейности за осигуряване 

проводимостта и техническите параметри на изградения водопровод от ПСПВ 

„Ястребино" до помпена станция „Омуртаг" и съоръженията към него, за обезпечаване 

на необходимото водно количествq за водоснабдяване на гр. Омуртаг" и 

обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод от ВС „Кипилово" - Омуртаг 

Подобект: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Кипилово" до Облекчителен 

резервоар V= 50 м3 
" и подобект: "Гравитачен довеждащ водопровод до ПС Кипилово с 

обхват от въздушник №5 до черпателен резервоар на ПС Кипилово" , 

като средствата бъдат усвоени до 15.12.2014 r. 

Чл. 5. (1) Средствата по чл. 1 се предоставят като трансфер през 2014 r., както следва: 

1. Тридесет на сто - в едномесечен срок от подписване на споразумението ; 

2. Останалата част - поетапно, на базата на предоставени от общината документи 

за разплащане на действително извършени дейности, но не по-1<ъсно от 

15.12.2014 r. 

(2) Трансферите по бюджета на община ОМУРТАГ се извършват no следната банкова 

сметка: BG41FINV91 5031UB067386, BIC - FINVBGSF 

Първа инвестиционна банка АД Търrовище офис Омуртаг 

(3) Възстановяването на средства от страна на община ОМУРТ АГ по бюджета на 

Министерството на регионалното развитие се извършва по следната банкова сметка: 
• 

IВAN BG86 BNBG 9661 3000 1663 01 , BIC: BNBGBGSD, Българска народна бан1<а, 

Централно управление, адрес на клона - пл."Княз Александър I" № 1 
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Чл. 6. Министерството на регионалното развитие ежемесечно до 20-то число следва да 

извършва съответните промени по бюджета на министерството за 2014 г. и да 

уведомява министъра на финансите. 

qл, 7. (1) За изпълнението на ч;~ . 5, ал.1. т.1 и 2, до десето число на всеки .чесец община 

ОМУРТАГ се .задължава да изготвя доклади, с които да информира дирекция 

.. Водоснабдяване и кана.:1нзация„ в Миннстерсп.юто на регионалното развитие за хода „ 
на строителството и нзпъ.:~нението на възложените му дейности. както и '3а допуснатите 

пропуски. взетите мерки и други, както и да предоставя заверени копия ,,Вярно с 

оригинала" от всич1<и документи, доказващи действително извършените дейности по 

обектите (фактури, актове, протокопи и други). 

(2) Документите по ал. 1 се входират в Министерство на регионалното развитие с 

придружително писмо подписано от кмета на община ОМУРТ АГ, съдържащо пълен 

опис на предоставяните копия от документи заверени „Вярно с оригинала". 

Чд.8. Общината поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на 

обектите в съответствие с изискванията на одобрените проекти в срок до 15. l 2.2014 г. 

Чл. 9. При завършване на обектите и усвояване на средствата по чл. 1 в срок до 

15.12.2014 г. общината се задължава да представи в Министерството на регионалното 

развитие писмен отчет с приложена документация за изпълнението и за усвояването 

на средствата, включително Окончателни до1<лади от упражняващия строителен надзор, 

документи за въвеждане в експлоатация, както и Технически паспорти на обектите, 

съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 r. за техническите паспорти на строежите. 

Чл. 10. Министерството на регионалното развитие, чрез определени със заповед на 

министъра иiили по длъжностни характеристики длъжностни лица от дирекция · 

„Водоснабдяване и канализация", при необходимост може да извършва периодични 

проверки на място по изпълнението на обектите. 

Чл. 11. (1) Средствата, отпуснати по чл. l от настоящото Споразумение, се използват 

целево за обектите: "Изпълнение на дейности за осигуряване проводимостта и 

техническите параметри на изградения водопровод от ПСПВ „Ястребино" до помпена 

станцня „Омуртаг" и съоръженията към него, за обезпечаване на необходимото водно 

количество за водоснабдяване на rр.Омуртаr" и 

обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод от ВС „Кипилово" - Омуртаг 

Подобект: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Кипилово" до Облекчителен 
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резервоар У == 50 м3 "и подобект: "Гравитачен довеждащ водопровод до ПС Кипилово с 

обхват от въздушник №5 до черпателен резервоар на ПС Киnилово" , 

и не се допуска тяхното ра.1ходване или пренасочване за финансиране на други обекти в 

общината . 

(2) При незаnършване на обектите в срока по чл. ·9 от настоящето слоразу:v1ение 

неусвоените средства следва до 30. 12.201 4 r. да бъдат възстановени по бюджета на 

Министерството на ре~ноналното развитие. като необходимют финансов ресурс ·3а 

завършването на обектите след 15. 12.2014 r. следва .rtrt се осигури от fiю.:-~жет:-1 ш1 

общината. 

(3) При завършване на обектюе в срока по чл. 9 от настоящето споразумение и наличие 

на неусвоени средства, същите, се възстановяват в срок до 30. 12.2014 г. по бюджета на 

Министерството на регионалното развитие. 

Чл. 12. При неизпълнение на целите на проекта или констатирани нарушения по 

целевото използване на предоставените финансови средства от общината, същата 

възстановява средствата в пълен размер по бюджета на Министерството на 

регионалното развитие, съгласно чл . 1 29 , ал.1 от Закона за nубличните финанси. 

Настоящият Споразумение се състави в три еднообразни екземпляра, два за 

Министерството на регионалното развитие и един за община ОМУРТАГ. 
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АЛЕКСАНДЪРНИКОЛОВ 

Главен счетоводител 
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РОСИЦА ДИМИТРОВА 

Главен счетоводител 
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