
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1164 

Взето с Протокол № 60 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на  27.02.2019г. 

 
Относно: Прекратяване на Договор №202/17.06.2016г. по взаимно съгласие до 

провеждане на процедура за избор на нов изпълнител и сключване на договор с 

избрания изпълнител 

Във връзка с постъпило писмо с вх.№2600-63/21.01.2019г. от „Консорциум 
Сметопочистване - Септември”  ДЗЗД, ЕИК 177000455, с адрес: гр.Пазарджик, 
ул.”Христо Ботев” №57 и предвид разпоредбата на чл.41, ал.2, т.1 от Договор 
№202/17.06.2016г. с предмет: ”Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, 
почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември” е 
необходимо Общински съвет-гр.Септември да вземе решение за прекратяване на 
договора по взаимно съгласие до провеждане на процедура за избор на нов изпълнител 
и сключване на договор с избрания изпълнител. 
От гореизложеното и при цялостна преценка на фактическата и правна обстановка по 
случая считам, че са налице основанията за прекратяване на договора по взаимно 
съгласие, изразено писмено до провеждане на процедура за избор на нов изпълнител и 
сключване на договор с избрания изпълнител. 
 
Общински съвет гр. Септември, след като се запозна с предложението на  Кмета на 
община Септември и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА,  

             Р Е Ш И: 

1. Общински съвет - гр.Септември дава съгласие за прекратяване на Договор 
№202/17.06.2016г. с предмет: ”Сметосъбиране и сметоизвозване на битови 
отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община 
Септември” по взаимно съгласие, изразено писмено на основание чл.41, ал.2, т.1 
от Договора до провеждане на процедура за избор на нов изпълнител и 
сключване на договор с избрания изпълнител, но не по-късно от изтичане датата 
на ДОГОВОР №202/17.06.2016г. 

2. Общински съвет - гр.Септември възлага на Кмета на община Септември да 
извърши всички необходими правни и фактически действия по изпълнение на 
решението. 

 
 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                17 
Гласували:                                                    17  
 „За”:                                                              12              
„Против”:                                                         0   
„Въздържали се”:                                           5       
 
 КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


