
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 
 

№ 635 
 
 Взето с протокол № 34 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 29.10.2021 год. 
 
ОТНОСНО:  Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с 
предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект : „Ремонт на 
административна сграда находяща се в УПИ II – за аптека, здравна служба и кметство в 
кв. 63, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Ветрен, общ. 
Септември“ 
с прогнозна стойност 201 290.87 лв. (двеста и една хиляди двеста и деветдесет лв. и  
осемдесет и седем стотинки) лв. без ДДС, съответно 241 549,05 лв. (двеста четиридесет 
и една хиляди петстотин четиридесет и девет лв. и пет стотинки) лв. с вкл. ДДС 

и последващо възлагане на дейностите по предмета на договора. 
 

Налице е необходимост от възлагане на дейности, които касаят: „Изпълнение на  
строително-монтажни работи за обект: „Ремонт на административна сграда находяща се   
в УПИ II  - за аптека, здравна служба и кметство в кв. 63, с цел подобряване на нейната  
енергийна ефективност в гр. Ветрен, общ. Септември”. 

 
В приетия бюджет за 2021 г. на община Септември са предвидени средства за 

разходи, необходими за реализация на дейностите, попадащи в предмета на 
обществената поръчка. 

 
С цел по-голяма прозрачност пред населението, е необходимо Общински съвет, 

гр. Септември да даде съгласие за избор на изпълнител на обществената поръчка с 
предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт на 
административна сграда находяща се в УПИ II за аптека, здравна служба и кметство в 

кв. 63, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Ветрен, общ. 
Септември“. 

 
Дейностите, които следва да се изпълнят въз основа на предстоящото 

провеждане на процедура по ЗОП са подробно описани в Техническа спецификация, 

неразделна част към настоящото предложение. 
 

Общинският съвет, след като обсъди предложението на За Кмета на община 
Септември, след станалите разисквания и на основание чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във 
връзка с ал.2 на същия член,  

Р Е Ш И: 
 

1.Общински съвет гр. Септември дава съгласие за избор на изпълнител на обществена 
поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт на 
административна сграда находяща се в УПИ  II - за аптека, здравна служба и кметство 



в кв. 63, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Ветрен, общ. 
Септември” с прогнозна стойност 201 290.87 лв. (двеста и една хиляди двеста и 
деветдесет лв. и осемдесет и седем стотинки) без ДДС, съответно 241 549, 05 лв.  
(двеста четиридесет и една хиляди петстотин четиридесет и девет лв. и пет стотинки) 
лв. с вкл. ДДС и последващо възлагане на дейностите по предмета на договора. 
 
2. Възлага на Кмета на община Септември да извърши необходимите правни и 
фактически действия по изпълнение на решението. 

 
 

 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             18 
Гласували: 18 
"За": 17 
"Против":            0    
"Въздържали се": 1 

 
 
ПЕТЬО КЪНЧЕВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 
 


