
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 
 

№ 412 
 
 Взето с протокол № 19 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.12.2020 год. 
 
 
ОТНОСНО: Утвърждаване на обществена поръчка и свързаните с нея условия, 
критерии и документация за участие в публично състезание с предмет: ,,Благоустрояване 
на съществуващи тротоарни площи в община Септември“ с прогнозна стойност 4 894 
974, 00 лв. (четири милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди деветстотин 
седемдесет и четири лв.) без ДДС съответно 5 873 968, 80 лв. (пет милиона осемстотин 

седемдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и осем лв. и осемдесет стотинки) с 
ДДС, които дейности да се извършват в рамките на 36 (тридесет и шест) месеца след 
подписване на договор с изпълнителя  

 
Налице е необходимост от възлагане на дейности, които касаят благоустрояване 

на съществуващи тротоарни площи на територията на община Септември, пряко 
обслужващи населението в общината. Изключително лошото състояние на 
съществуващите тротоарни настилки, които представляват реална опасност за живота и 
здравето на пешеходците, налага да се вземат навременни мерки за благоустрояването 
им. В приетия бюджет за 2020 г. на община Септември са предвидени средства за 
разходи, необходими за реализация на дейностите, попадащи в предмета на 
обществената поръчка.  
 

Дейностите, които следва да се изпълнят въз основа на предстоящото провеждане 
на процедура по ЗОП включват: разваляне на съществуващи бетонови бордюри – улични 
и градински, подготовка на тротоарните площи, доставка и монтаж на нови бетонови 
бордюри, доставка и монтаж на настилки от бетонови блокчета, направа на бетонова 
настилка по тротоари и т.н., подробно описани в Техническа спецификация, неразделна 
част към проекта на документацията за участие в публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: ,,Благоустрояване на съществуващи тротоарни площи в 
община Септември“. 
 

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. Утвърждава провеждането на обществената поръчка и свързаните с нея 
условия, критерии и документация за участие в публично състезание с предмет: 
,,Благоустрояване на съществуващи тротоарни площи в община Септември“ с прогнозна 
стойност 4 894 974, 00 лв. (четири милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди 
деветстотин седемдесет и четири лв.) без ДДС съответно 5 873 968, 80 лв. (пет 



милиона осемстотин седемдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и осем лв. и 
осемдесет стотинки) с ДДС, които дейности да се извършват в рамките на 36 (тридесет 
и шест) месеца след подписване на договор с изпълнителя, както и възлагането на 
дейностите по нея. 
 

2. Възлага на Кмета на община Септември да извърши необходимите правни и 
фактически действия по изпълнение на решението. 

 

 
Общ брой на общинските съветници: 21 

Присъствали: 20 
Гласували: 20 
“ЗА”: 14 
“ПРОТИВ”: 1 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”: 5 
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Председател на ОбС-Септември 
 


