
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№334 

 

Взето с Протокол №12 от извънредно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 08.06.2016г. 

Относно: Издаване Запис на заповед в полза на Министерството на труда и 
социалната политика с адрес: гр.София, ул.”Триадица” №2, ЕИК 000695395 в 
качеството му на Управляващ орган, представлявано от Лилия Стоянович, 
обезпечаващ авансово плащане по договор №BG05M90P001-2.002-0277-С01 по 
процедура BG05M90P001-2.002”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, сключен между община 
Септември и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция 
”Европейски фондове, международни програми и проекти” с адрес: гр.София 1051, 
ул.”Триадица” №2, ЕИК 000695395 в качеството му на Управляващ орган 
 
Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета на 
община Септември и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.10, т.24, 
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Административен договор № 
BG05M90P001-2.002-0277-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Упълномощава Кмета на община Септември да подпише Запис на заповед в 
размер на 99 873,45 лв./деветдесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и 
три лева и четиридесет и пет стотинки/ за обезпечаване на 100% от авансовото 
плащане в полза на Министерство на труда и социалната политика с адрес: 
гр.София 1051, ул.”Триадица” №2, ЕИК 000695395 в качеството му на 
Управляващ орган, представлявано от Лилия Стоянович, обезпечаващ 
авансово плащане по договор № BG05M90P001-2.002-0277-С01 по процедура 
BG05M90P001-2.002”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, сключен между община 
Септември и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна 
дирекция”Европейски фондове, международни програми и проекти” с адрес: 
гр.София 1051, ул.”Триадица” №2, ЕИК 000695395 в качеството му на 
Управляващ орган. 

2. Общински съвет дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение 
на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

 
 

Общ брой на общинските  съветници:        21    

Присъствали:                      18 

Гласували:             18 

“ЗА”                        18 

“ПРОТИВ”               0   

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                              0  

                                           

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември   


