
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 826 

  
Взето с Протокол №53  от заседание на Общински съвет гр. Септември проведено на 
17.09.2014г. 
 

Относно: Издаване на запис на Заповед от община Септември в полза на 
ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор 
№36/3/3211154/06.08.2014г. по мярка 321 за Проект”подобряване на съществуващ 
център за отдих, свободно време и спорт-общински младежки дом гр.Септември, 
сключен между „ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция и Сдружение МИГ-Белово, 
Септември, Велинград и община Септември. 

 
 

Общинският съвет – гр. Септември, след като обсъди предложението на Кмета 
на Община Септември и на основание: чл. 21, ал. 1, т.10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за 
отпускане на финансова помощ 36/3/3211154/06.08.2014 година по Мярка 321 за 
Проект  „Подобряване на съществуващ център за отдих, свободно време и спорт – 
Общински младежки дом гр.Септември”, сключен между Сдружение „МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА Белово, Септември, Велинград”  и Държавен фонд 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище с адрес на управление гр. София, 
бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по 
ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Атанас Добрев, 

Р Е Ш И: 
1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Септември  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на 18 221,36 лв. (осемнадесет 
хиляди двеста двадесет и един лева и тридесет и шест стотинки) за обезпечаване 
на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ 36/3/3211154/06.08.2014 година по Мярка 321 за Проект  
„Подобряване на съществуващ център за отдих, свободно време и спорт – Общински 
младежки дом гр.Септември”, сключен между Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
ГРУПА  Белово, Септември, Велинград” и Държавен фонд „Земеделие” – 
Разплащателна агенция и  Община Септември, Общинският съвет. 

2. Възлага на кмета на Община Септември да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане и да ги представи пред ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
 

Общ брой на общинските съветници:    21   
Присъствали:        15 
Гласували:         15 
“ЗА”         15 
“ПРОТИВ”           0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                    0 

 
 
АНТОН ВЛАХОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


