
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№555 

Взето с Протокол №22 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 29.11.2016г. 

 

 

Относно: Издаване Запис на заповед в полза на Агенция за социално 

подпомагане чрез Дирекция ”Международно сътрудничество, програми и 

европейска интеграция” с адрес: гр.София, п.к 1051, ул.”Триадица” №2, ЕИК 

121015056 в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Цветан 

Станимиров Васев, обезпечаващ авансово плащане по Договор 

№BG05FMOP001-3.002-0191-C01 по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица, Операция”Осигуряване на топъл обяд 2016” 

BG05FMOP001-3.002”. 

 

Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета 

на община Септември, след станалите разисквания  на основание чл.21, ал.1, 

т.10 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с Договор за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0191-C01 по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  от 

Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г., 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава Кмета на община Септември да подпише Запис на 

заповед в размер на 7134,60 лв./седем хиляди сто тридесет и четири 

лева и шестдесет стотинки/ за обезпечаване на 100% от авансовото 

плащане в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция 

”Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” с 

адрес: гр.София, п.к 1051, ул.”Триадица” №2, ЕИК 121015056 в 

качеството му на Управляващ орган, представлявано от Цветан 

Станимиров Васев, обезпечаващ авансово плащане по Договор 

№BG05FMOP001-3.002-0191-C01 по Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция”Осигуряване на 

топъл обяд 2016” BG05FMOP001-3.002, сключен между община 



Септември и Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция 

”Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” с 

адрес: гр.София, п.к 1051, ул.”Триадица” №2, ЕИК 121015056 в 

качеството му на Управляващ орган. 

2. Общински съвет-Септември дава своето съгласие да бъде допуснато 

предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, 

ал.1 от АПК с оглед налагане на обезпечаване, относно авансово 

плащане по Договор №№BG05FMOP001-3.002-0191-C01 по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, 

Операция”Осигуряване на топъл обяд 2016” BG05FMOP001-3.002, 

сключен между община Септември и Агенция за социално подпомагане 

чрез Дирекция ”Международно сътрудничество, програми и европейска 

интеграция” с адрес: гр.София, п.к 1051, ул.”Триадица” №2, ЕИК 

121015056  в качеството му на Управляващ орган. 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските  съветници:                   21    

Присъствали:                                 19 

Гласували:                        19 

“ЗА”                                   19 

“ПРОТИВ”                          0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                         0 

    

           

    

 

       

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            

 


