
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1114 

Взето с Протокол № 57 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 29.11.2018г. 

 
Относно: Приемане на Решение за Издаване на запис на заповед от община 

Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 

2019г. по договор № РД - 189 от  29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, 

Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК 

по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г., Управляващия орган на оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г. и 

Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

за периода 2014-2020г. 

 

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община 

Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 

27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и договор и споразумение за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № РД - 189 от  29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общостите местно развитие” на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г., сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, 

Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК 

по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г., Управляващия орган на оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г. и 

Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

за периода 2014-2020г. 

 
  

 
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  34 180,00 лв. (тридесет и четири 
хиляди сто и осемдесет лв.) за обезпечаване на 100 % от заявения 
размер на авансово плащане за 2019 г. по чл. 7, ал.2, т. 2 от Наредба 
№ 1 от 22.01.2016 г. на МЗХ и договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № РД 50-189 от 29.11.2016г. по 
подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
водени от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ ва Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020г. , сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, 
Велинград“, Управляващия орган на програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020г., Управляващия орган на 
оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 
2014-2020г. и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет 

Септември, проведено на 29.11.2018г. ,  Протокол № 57 , т. 17 от дневния ред по 

доклад № 6300-167/22.11.2018г. при кворум от 21 общински съветника и след 

проведено съгласно чл.21, ал. 1, т.10 и чл. 27, ал. 4 и ал.5  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация поименно гласуване  

с 21 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се”.0, и е подпечатано с 

официалния печат на общински съвет Септември. 

                                                                    

 

 

 

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


