
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 
 

№  838 
 
 Взето с протокол № 43 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 28.06.2022 год. 
 
ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ 
„Земеделие”, обезпечаващ ДДС към авансово плащане Договор №  BG06RDNP001-
19.127-0001-C01/08.04.2022 г. от Програма за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г., Процедура чрез подбор на проектни предложения, подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ към стратегията на МИГ 
„Белово, Септември, Велинград“ за Проект „Изграждане на вело - спортна алея 
започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и 
завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември”, сключен между 
Община Септември и ДФ „Земеделие”. 

 
Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Септември, 
след станалите разисквания 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 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG06RDNP001-19.127-0001-
C01/08.04.2022 г. от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 
Процедура чрез подбор на проектни предложения, подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ към стратегията на МИГ „Белово, Септември, 
Велинград“ за Проект „Изграждане на вело - спортна алея започваща от улица „Любен 
Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия 
и услуги в кв. 104 на гр. Септември”, сключен между Община Септември и ДФ 
„Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, бул. ”Цар Борис III” № 136, 
ЕИК по БУЛСТАТ 121100421 идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 
представляван от Николай Генчев Каварджиклиев, 

 
РЕШИ: 

 
 

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  до  6 234,61 лв. (шест хиляди двеста тридесет и четири лева и шестдесет и 
една стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС към авансово 
плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.127-
0001-C01/08.04.2022 г. от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г., Процедура чрез подбор на проектни предложения, подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ към стратегията 
на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ за Проект „Изграждане на вело - спортна 
алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван 



Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември”, 
сключен между Община Септември и ДФ „Земеделие”. 
 

2. Възлага на кмета на община Септември да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.127-0001-
C01/08.04.2022 г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 
 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет, проведено на 
28.06.2022,  Протокол № 43, т. 5 от дневния ред по доклад № 203/16.06.2022 г. при 
кворум от 19 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5  от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване 
- с 18 гласа „за”,  0 „против” и „въздържали се”  1  и е подпечатано с официалния 
печат на общински съвет гр. Септември 

 
 

 

Общ брой общински съветници          21                   
Присъствали:                                             19   

Гласували: 19   

"За": 18   

"Против":            0                                  
"Въздържали се": 1   

 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


