
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 
 

№ 161 
 
 
 Взето с протокол № 10 от редовно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 27.05.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Дарение на проекти от страна на Община Септември за НЧ „Култура 
1910“, с. Ветрен дол и НЧ „Христо Ботев 1928“ с. Ковачево 

 
 

През 2016 г. бяха прехвърлени сградите на  НЧ „КУЛТУРА 1910“, с. Ветрен дол и НЧ 
„ХРИСТО БОТЕВ - 1928“ с. Ковачево, в едно със прилежащите им площи. За 
обновяването и благоустрояването на тези пространства, които са централни площади за 
населените места е необходимо да се изготвят проекти. Община Септември изготви 
инвестиционни проекти за прилежащите площи към сградите на НЧ „КУЛТУРА 1910“, 
с. Ветрен дол и НЧ „ХРИСТО БОТЕВ - 1928“ с. Ковачево, а имено: 

 Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 

значение.  

Oбновяване и благоустрояване на парково пространствo, находящо се в УПИ II-
културен дом, кв 17 по плана на с. Ветрен Дол  общ. Септември; 

 Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 

значение.  

Oбновяване и благоустрояване на площадно пространствo, находящо се в УПИ 
VII- читалище, кв.10, с. Ковачево,  общ. Септември; 
 
Общински съвет - гр. Септември, след като се запозна с предложението на Кмета 

на Общината, след станалите разисквания,  на основание  чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
във връзка с чл.225 от Закона за задълженията и договорите,  

  

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие община Септември да дари: 

- Проект „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 
значение. Oбновяване и благоустрояване на парково пространствo, находящо се в 
УПИ II-културен дом, кв. 17 по плана на с. Ветрен Дол  общ. Септември;“ на НЧ 
„КУЛТУРА 1910“, с. Ветрен дол 
- Проект „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 
значение. Oбновяване и благоустрояване на площадно пространствo, находящо се в 



УПИ VII- читалище, кв.10, с. Ковачево,  общ. Септември“ на НЧ „ХРИСТО БОТЕВ - 
1928“ с. Ковачево. 
1. Възлага на кмета на община Септември да подпише договор за дарение с НЧ 

„КУЛТУРА 1910“, с. Ветрен дол и НЧ „ХРИСТО БОТЕВ - 1928“ с. Ковачево 

 
Общ брой на общинските съветници: 21   
Присъствали: 21        

Гласували: 20       

“ЗА” - 19        

“ПРОТИВ” - 0         

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1      

 

КИРИЛ ТОДОРИН 

Председател на ОбС-Септември 
 


