
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№84 

 
 

Взето с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 27.02.2020г. 
 
 

Относно: Закупуване на високо проходим лек автомобил със задвижваща 
система 4 х 4 за нуждите на специализираните общински дейности. 
 

       Общински съвет – Септември, след като се запозна с предложението на 
Кмета на Община  Септември Марин Рачев и след станалите разисквания на 
основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 17 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на община Септември,  
 

Р  Е  Ш  И : 
 
      1. Общински Съвет дава съгласие за закупуване на  високопроходим лек 
автомобил със задвижваща система 4х4 за нуждите на специализираните 
общински дейности. 
      2. Разхода за закупуване на високопроходим лек автомобил със задвижваща 
система 4х4 , намира отражение в поименния капиталов списък в § 52 04 
„Придобиване на транспортни средства”, Функция VIII “Други дейности по 
икономиката” , местна дейност:829 „Други дейности по селско и горско 
стопанство, лов и риболов” и е за сметка на намалението на обект: „ Изграждане 
на път преминаващ през ПИ 11154.100, част от 11154.175.547, 
11154.166.113 и част от 11154.166.25 в землище на с. Виноградец, общ. 
Септември"от  
 параграф 51-00 „Основен ремонт” при  функция 08 VIII “Други дейности по 
икономиката”, местна дейност:832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата” с източник на финасиране - собствени средства. 
      3. Задължава Кмета на общината да качи обява на сайта на община 
Септември за събиране на оферти и изискванията, на които трябва да отговаря 
закупения  високопроходим лек автомобил. Като предлаганата от участниците 
цена не трябва да надвишава планираните от възложителя финансови ресурси, 
както следва: 7500 лв. /седем хиляди и петстотин лева/ с ДДС.   
 

 
Общ брой общински съветници          21 

Присъствали:                                             19 
Гласували: 19 
"За": 19 
"Против": 0 
"Въздържали се": 0 

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


