
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 527 
 
 Взето с протокол № 24 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 28.04.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Искане за удължаване срока на Договорите за безвъзмездна финансова 
помощ по проект BG05M90P001-2018 -  „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА  
ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ  
ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ — КОМПОНЕНТ 1, Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020г. и Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж” 2014-2020г. и подписване на нови 2 бр. Запис на заповед. 

 
Във връзка с настъпилата извънредна ситуация и последвалото онлайн обучение 

на учениците, част от дейностите по проект BG05M9ОP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ 
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ КОМПОНЕНТ 1 не са изпълнени. 
Първоначалното удължаване на срока по проекта е до 30.06.2021 г. 

Тъй като този срок е недостатъчен за изпълнение на останалите дейности по 
проекта, е необходимо удължаване на срока по проекта с още 6 (шест) месеца, или до 
31.12.2021 г. 

Община Септември е предприела стъпки за удължаване срока на Договорите за 
безвъзмездна финансова помощ за период от още 6 (шест) месеца. 

Искане за удължаване на срока на договорите може да бъде поискано до един 
месец преди крайния срок на Договорите за безвъзмездна финансова помощ, който е 
31.06.2021 г. 

С оглед предстоящото удължаване на срока с още 6 (шест) месеца, ще е 
необходимо подписване на два броя Запис на заповед без протест и без разноски, като 
падежа на паричното задължение е на 30.05.2022 г. 

 

Общински съвет - гр. Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на 
община Септември и след станалите разисквания на основание чл.21, ал. 1, т, 10 във вр. 
с т.23 на същия член от ЗМСМА, чл.59 — 61 от ЗМСМА, 
 

Р Е Ш И : 

 

1. Общински съвет гр. Септември дава съгласие Община Септември да кандидатства за 
удължаване срока на договорите за безвъзмездна финансова помощ с още 6 (шест) 
месеца в изпълнение на проект BG05M9ОP001-2018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ - КОМПОНЕНТ 1 по ОП „Развитие на човешките 

ресурси” и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, а именно до 31.12.2021 г.  
2. Общински съвет упълномощава Кмета да подпише нови два бр. Запис на заповед без 

протест и без разноски, едната от които платима на предявяване в полза на 



Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски 
фондове, международни програми и проекти", в размер на 99 927,73 лв. (деветдесет и 
девет хиляди деветстотин двадесет и седем лв. и седемдесет и три ст.) за обезпечаване на 
100 % от стойността на допустимия аванс по Административен Договор с 
регистрационен № BG05M9ОP00l-2.018 от 03.04.2019 г. за проект Социално-
икономическа интеграция на уязвими групи, Интегрирани мерки за подобряване достъпа 
до образование“ — Компонент 1, като падежа на паричното задължение е на 30.05.2022 

г. 

и другата от които, платима на предявяване в полза на Изпълнителна агенция 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", в качеството и на 

Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж” в размер на 77 958,92 лв. (седемдесет и седем хиляди деветстотин петдесет и 
осем лв. и деветдесет и две ст.) за обезпечаване на 100 % от стойността на допустимия 
аванс по Административен Договор с регистрационен № BG05M9ОP001-2.018 от 
03.04.2019 г. за проект Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ — Компонент 1, като 
падежа на паричното задължение е на 30.05.2022 г. 
 

3. Упълномощава Кмета на община Септември да извърши необходимите действия по 
изпълнение на решението. 
 
 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             19 
Гласували: 19 
"За": 17 
"Против":            1    
"Въздържали се": 1 

 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


