
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№784 

Взето с Протокол №38 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 31.07.2017г. 

 

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 ДОПЪЛНИТЕЛНО 
СПОРАЗУМЕНИЕ №1/28.04.2017г. към ДБФП №BG05FMOP001-3.002-0191-C01 
по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-
НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА,Операция”Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” 
BG05FMOP001-3.002. 
 

Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета 
на Общината и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.10 и 
т.23 от ЗМСМА, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Възлага на Кмета на община Септември да подпише Запис на заповед в 
размер на 36 905 лв./тридесет и шест хиляди деветстотин и пет лева/ 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 ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 
№1/28.04.2017г. към ДБФП №BG05FMOP001-3.002-0191-C01 по 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-
НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА, Операция ”Осигуряване на топъл обяд 2016-
2019” BG05FMOP001-3.002, сключено 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 дава своето съгласие да бъде допуснато предварително 
изпълнение на настоящото решение на основание чл.30, ал.1 от АПК с 
оглед налагане на обезпечаване относно авансова плащане по 
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1/28.04.2017г. към ДБФП 
№BG05FMOP001-3.002-0191-C01 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА 
ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА 
ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА, 
Операция ”Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” BG05FMOP001-3.002, 
сключено 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. 

3. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на община 
Септември. 

 

 

 

Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                             20  
Гласували:                                                  20 
 „За”:                                                            20 
„Против”:                                                       0 
„Въздържали се”                                          0    
 
 
 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


