
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 
 

№ 275 
 
 Взето с протокол № 16 от редовно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 30.10.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1241 взето с Протокол № 62 от редовно заседание 
на Общински съвет гр. Септември, проведено на 24.04.2019 г. 

С Решение №1241 от 24.04.2019 г. Общински съвет град Септември даде 
разрешение на Кмета на община Септември за издаване на два броя Запис на заповед в 
полза на МТСП в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора по ОП РЧР 
BG05M9OP001-2.018-0011-С01 и в полза на Изпълнителна агенция Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с регистрационен номер на 
договора по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0011-2014BG05M2OP001-С01 за Проект 
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 
подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1  обезпечаващо авансово плащане 
по Административен  Договор с регистрационен № BG05M9OP001-2.018. Предвид 
настъпилата извънредна ситуация и последвалото онлайн обучение на учениците, част 
от дейностите по проекта не са изпълнени. Община Септември е предприела стъпки за 
удължаване срока на горе цитираните договори за безвъзмездна финансова помощ, 
респективно се налага и удължаване на падежа на паричното задължение. 

Предвид гореизложеното е налице необходимост от издаване на два броя Запис 
на заповед без протест и без разноски, като падежа на паричното задължение е на 
27.11.2021 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 и 
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Изменя точка първа от Решение 1241/24.04.2019 г., като текста придобива 
следното съдържание: 

Общински съвет гр. Септември  упълномощава  кмета  на  община Септември да 
подпише Запис на заповед без протест и без разноски, 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 № BG05M9OP001-2.018 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 27.11.2021г. 



2.  Изменя точка втора от Решение 1241/24.04.2019 г., като текста придобива 
следното съдържание: 

Общински съвет гр. Септември упълномощава  кмета  на  община Септември  да 
подпише Запис на заповед без протест и без разноски 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 № BG05M9OP001-
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 27.11.2021г. 
 

 
 
Общ брой на общинските съветници: 21 

Присъствали: 20 
Гласували: 20 
“ЗА”: 20        
“ПРОТИВ”: 0                 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”: 0 

 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


