
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 
 

№ 553 
 

Взето с протокол № 26 от извънредно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 08.06.2021 год. 
 
 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за закупуване на един брой офис фургон. 
 

 
Във връзка с извършеното хидрогеоложко проучване чрез изграждане на сондаж 

на територията на поземлен имот с идентификатор 10104.890.9901 по КК и КР на с. 
Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, и във връзка с Решение №74/29.05.2018г. от 
Министерството на околната среда и водите за предаване безвъзмездно за управление и 
ползване на находище на минерална вода находище „Варвара“, с. Варвара и в 
съответствие с изискванията, определени в Закона за водите и Наредба №1 от 2007г. за 
проучване, ползване и опазване на подземните води и вменените задължения е 
необходимо закупуването на един брой офис фургон за денонощно обслужване и 
наблюдение на сондажите и каптиране на естествени извори за минерална вода. 

Индикативната стойност на съоръжението според проведените консултации 
възлиза на около 3 720 лв. с ДДС. 

 Общински съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община 
Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 
60 от АПК. 

  
 

 
РЕШИ: 

 
1. Общински съвет дава своето съгласие за закупуване и монтаж на офис 

контейнер с размери 2,40х2,30 м, и височина 2,40м (СТЕНИ – сандвич панели 
40мм, ПОДОВО ПОКРИТИЕ – ламиниран паркет, ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ – 
вътрешно осветително тяло - 2бр. x 36W; външно осветление - 1бр. x 60W; 
контакти - 2бр.; разклонителна кутия; ел. ключ, ВРАТИ – AL дограма, 
стъклопакет, размери 90×190см и ПРОЗОРЦИ – PVC дограма, размери 
100×120см) необходим за района на Варварски минерални бани, с. Варвара, 
Община Септември на стойност 3 720 лв. с ДДС. 

2. Средствата необходими за закупуването да се прехвърлят от обект: 
„Изграждане на нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-
охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. 
Септември, община Септември“. 

3. Общински съвет дава своето съгласие с оглед обстоятелството, че е 
необходимо денонощно обслужване и наблюдение на извършеното 
хидрогеоложко проучване чрез изграждане на сондаж на територията на 
поземлен имот с идентификатор 10104.890.9901 по КК и КР на с. Варвара, 
общ. Септември, обл. Пазарджик и Решение №74/29.05.2018г. от 
Министерството на околната среда и водите за предаване безвъзмездно за 



управление и ползване на находище на минерална вода находище „Варвара“, 
с. Варвара и вменените в него задължения за стопанисване на находището, 
Моля Общински Съвет да даде своето съгласие за допускане на предварително 
изпълнение настоящото решение, за да бъде закупен един брой офис фургон, 
на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. Влизането в сила на решението на 
Общински съвет и последвалата Заповед по стандартния ред регламентиран в 
АПК, ще доведе до прекомерно забавяне. 

4. Да се отрази в поименния капиталов списък.   
5. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнение на решението. 

 
 

Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             19 
Гласували: 19 
"За": 18 
"Против":            0    
"Въздържали се": 1 

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


