
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 
 

№ 413 
 
 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: „Реконструкция 
и благоустрояване на прилежащото дворно място към детски градини гр. Септември, 
община Септември“ по две обособени позиции 

 
Обособена позиция №1: Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно 
място към ОДЗ "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА", находящо се в УПИ - XVIII, за детска градина, 
кв. 112  по регулационния план на гр. Септември, община Септември“ с прогнозна 
стойност 365 529,10 лв. /триста шестдесет и пет хиляди петстотин двадесет и девет лв. и 
десет стотинки/ без ДДС, съответно 438 634,92 /четиристотин тридесет и осем хиляди 
шестотин тридесет и четири лв. и деветдесет и две стотинки/ с вкл. ДДС 
 
Обособена позиция №2: „Обновяване и благоустрояване на прилежащи площи към 
детска градина, находящо се в УПИ – I - детски комбинат, кв. 77  по план на гр. 
Септември, община Септември“ с прогнозна стойност 1 265 470,58 лв. /един милион 
двеста шестдесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет лв. и петдесет и осем 
стотинки/ без ДДС, съответно 1 518 564,70 лв. /един милион петстотин и осемнадесет 
хиляди петстотин шестдесет и четири лв. и седемдесет стотинки/ с вкл. ДДС 

 
Налице е необходимост от възлагане на дейности, които касаят ремонтни 

дейности в дворните пространства на детските градини в гр. Септември, като се подменя 
настилката на съществуващите детски площадки с ударо-поглъщаща настилка в 
различни цветове. Предвижда се изграждане на площадка за спорт с комбинирано 
съоръжение, също така се предвижда подмяна на  съоръженията, които са амортизирани 
и реконструиране на съществуващите пясъчници. Проектът предвижда и изграждането 
на нови детски площадки за различни възрастови групи и нови съоръжения. Целта на 
проектите е да се подобрят техническите и експлотационни характеристики на дворното 
пространство. 

 

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 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част 
към проекта на документацията за участие в публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото 
дворно място към детски градини гр. Септември, община Септември“ по две обособени 
позици. 



 
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„Реконструкция и 
благоустрояване на прилежащото дворно място към детски градини гр. Септември, 
община Септември“ по две обособени позиции, както и възлагането на дейностите по 
двете обособени позиции. 
 
 
Обособена позиция №1: Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно 
място към ОДЗ "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА", находящо се в УПИ - XVIII, за детска градина, 
кв. 112  по регулационния план на гр. Септември, община Септември“ с прогнозна 
стойност 365 529,10 лв. /триста шестдесет и пет хиляди петстотин двадесет и девет лв. и 
десет стотинки/ без ДДС, съответно 438 634,92 /четиристотин тридесет и осем хиляди 
шестотин тридесет и четири лв. и деветдесет и две стотинки/ с вкл. ДДС 
 
Обособена позиция №2: „Обновяване и благоустрояване на прилежащи площи към 
детска градина, находящо се в УПИ – I - детски комбинат, кв. 77  по план на гр. 
Септември, община Септември“ с прогнозна стойност 1 265 470,58 лв. /един милион 
двеста шестдесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет лв. и петдесет и осем 
стотинки/ без ДДС, съответно 1 518 564,70 лв. /един милион петстотин и осемнадесет 
хиляди петстотин шестдесет и четири лв. и седемдесет стотинки/ с вкл. ДДС 
 
 

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”: 0  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”: 6  

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


