
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1171 

Взето с Протокол № 60 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на  27.02.2019г. 

 
Относно: Издаване Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ 
”Земеделие”, обезпечаващ ДДС към авансово плащане по договор 
№13/07/2/0/00220 от 30.11.2017г. по подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 
инфраструктури” от мярка 7”Основни услуги и обновяване на селата и селските 
райони” от ПРСР 2014-2020г. за Проект: Реконструкция и благоустрояване на 
прилежащото дворно място към СУ”Христо Ботев”, находящо се в УПИ-ХІ-за 
училище в кв.187 по регулационния план на гр.Септември, сключен между 
община Септември и ДФ”Земеделие”. 

 

Общински съвет-Септември, след като обсъди предложението на Кмета на 
Общината и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, 
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ №13/07/2/0/00220 от 30.11.2017г. по подмярка 7.2 ”Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по 
мащаби инфраструктури” от мярка 7”Основни услуги и обновяване на селата и 
селските райони” от ПРСР 2014-2020г. за Проект: Реконструкция и 
благоустрояване на прилежащото дворно място към СУ”Христо Ботев”, 
находящо се в УПИ-ХІ-за училище в кв.187 по регулационния план на 
гр.Септември, сключен между община Септември и ДФ”Земеделие”, седалище и 
адрес на управление: гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 
121100421, идентификационен номер по ДДС №BG121100421, представляван от 
Живко Живков, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава Кмета на община Септември да подпише Запис на заповед 
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
”Земеделие” в размер на 84 500 лв./осемдесет и четири хиляди и 
петстотин лева/ за обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС към 
авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ №13/07/2/0/00220 от 30.11.2017г. по подмярка 7.2 
”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малки по мащаби инфраструктури” от мярка 7”Основни услуги и 
обновяване на селата и селските райони” от ПРСР 2014-2020г. за Проект: 
Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към 



СУ”Христо Ботев”, находящо се в УПИ-ХІ-за училище в кв.187 по 
регулационния план на гр.Септември, сключен между община Септември 
и ДФ”Земеделие”. 

 

2. Възлага на Кмета на община Септември да подготви необходимите 
документи за получаване на ДДС към авансово плащане по договор 
№13/07/2/0/00220 от 30.11.2017г. и да ги представи пред ДФ”Земеделие” 
 

 

Настоящото решение е прието на заседание на ОбС-септември, проведено 
на 27.02.2019г., протокол №60, т.10 от дневния ред при кворум от 17 общински 
съветника и след проведено гласуване по чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА. 

 

 

 

 
 
 
 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                17 
Гласували:                                                    17  
 „За”:                                                              17              
„Против”:                                                         0   
„Въздържали се”:                                           0  
 
               
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


