
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 
 

№ 415 
 
 Взето с протокол № 19 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.12.2020 год. 
 
 
ОТНОСНО: УПИ VII – читалище (собственост на „НЧ „Христо Ботев – 1928“) , кв. 10 
по регулационния план на с. Ковачеево със средства на община Септември, ведно с 
площадно пространствo, находящо се в УПИ IV-кметство (общинска собственост), кв. 
14 по регулационния план на с. Ковачево и 

 Утвърждаване на обществена поръчка и свързаните с нея условия, критерии и 
документация за участие в публично състезание с предмет: „Изграждане и обновяване 
на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 
обществени потребности от общинско значение в община Септември“ по три обособени 
позиции:  

   
Обособена позиция №1: „Oбновяване и благоустрояване на парковo пространствo, 
находящо се в УПИ I, кв. 54 по регулационния план на гр. Септември, общ. Септември“ 
с прогнозна стойност 1 570 513,91 лв. /един милион петстотин и седемдесет хиляди 
петстотин и тринадесет лв. и деветдесет и една стотинки/ без ДДС, съответно 
1 884 616,69 лв. /един милион осемстотин осемдесет и четири хиляди шестотин и 
шестнадесет лв. и шестдесет и девет стотинки/ с вкл. ДДС 
 
Обособена позиция №2: „Oбновяване и благоустрояване на парковo пространствo, 
находящо се в УПИ V- за площад,  кв.38 по плана на с.Варвара , общ. Септември“ с 
прогнозна стойност 546 591,70 лв. /петстотин четиридесет и шест хиляди петстотин 
деветдесет и един лв. и седемдесет стотинки/ без ДДС, съответно 659 510,04 /шестотин 
петдесет и девет хиляди петстотин и десет лв. и четири стотинки/ с вкл. ДДС 
 
Обособена позиция №3: „Oбновяване и благоустрояване на площадно пространствo, 
находящо се в УПИ IV- кметство, кв.14 и УПИ VII – читалище, в кв. 10 по регулационния 
план на с. Ковачево, общ. Септември“ с прогнозна стойност 477 490,80 лв. /четиристотин 
седемдесет и седем хиляди четиристотин и деветдесет лв. и осемдесет стотинки/ без 
ДДС, съответно 572 988,96 /петстотин седемдесет и две хиляди деветстотин осемдесет и 
осем лв. и деветдесет и шест стотинки/ с вкл. ДДС 
 

 Налице е необходимост от възлагане на дейности, които касаят: „Oбновяване и 

благоустрояване на парковo пространствo, находящо се в УПИ I, кв. 54 по регулационния 

план на гр. Септември, общ. Септември; „Oбновяване и благоустрояване на парковo 

пространствo, находящо се в УПИ V- за площад,  кв.38 по плана на с.Варвара , общ. 

Септември „Oбновяване и благоустрояване на площадно пространствo, находящо се в 

УПИ IV- кметство (общинска собственост), кв.14 и УПИ VII – читалище (собственост на 

„НЧ „Христо Ботев – 1928“), в кв. 10 по регулационния план на с. Ковачево, общ. 

Септември“ със средства на община Септември – проекта е напълно изготвен и засяга 



двата имота, посочени по-горе, за което е необходимо изричното съгласие на Общински 

съвет, гр. Септември. 

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. Що се касае до площада в с. Ковачево, който засяга два имота, 
единия – собственост на общината, а другия – собственост на „НЧ „Христо Ботев – 1928“, 
следва да се отбележи, че имота-собственост на читалището е дарен от общината за 
определен срок, след изтичането на който, същият ще стане пак собственост на 
общината.  Въпреки това, е необходимо изричното съгласие на Общински съвет за 
финансирането на частта от проекта, която попада в УПИ VII – читалище (собственост 
на „НЧ „Христо Ботев – 1928“), кв. 10 по регулационния план на с. Ковачево . 

 
С дейностите, които следва да се изпълнят въз основа на предстоящото провеждане на 

процедура по ЗОП и последващото възлагане на обществената поръчка ще се постигне 

подобряване и осигуряване на по-добри условия за извършване предмета на дейност на 

площадите в гр. Септември, с. Варвара и с. Ковачево, 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. Общински съвет, гр. Септември дава съгласие за обновяване и благоустрояване на 
УПИ VII – читалище (собственост на „НЧ „Христо Ботев – 1928“) , кв. 10 по 
регулационния план на с. Ковачеево със средства на община Септември, ведно с 
площадно пространствo, находящо се в УПИ IV-кметство (общинска собственост), кв. 
14 по регулационния план на с. Ковачево 
 
2. Общински съвет гр. Септември  утвърждава провеждането на обществената поръчка и 
свързаните с нея условия, критерии и документация за участие в публично състезание с 
предмет: „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 
значение в община Септември“ по три обособени позиции, , както и възлагането на 
дейностите по трите обособени позиции. 
   
Обособена позиция №1: „Oбновяване и благоустрояване на парковo пространствo, 
находящо се в УПИ I, кв. 54 по регулационния план на гр. Септември, общ. Септември“ 
с прогнозна стойност 1 570 513,91 лв. /един милион петстотин и седемдесет хиляди 
петстотин и тринадесет лв. и деветдесет и една стотинки/ без ДДС, съответно 
1 884 616,69 лв. /един милион осемстотин осемдесет и четири хиляди шестотин и 
шестнадесет лв. и шестдесет и девет стотинки/ с вкл. ДДС 
 
Обособена позиция №2: „Oбновяване и благоустрояване на парковo пространствo, 
находящо се в УПИ V- за площад,  кв.38 по плана на с.Варвара , общ. Септември“ с 
прогнозна стойност 546 591,70 лв. /петстотин четиридесет и шест хиляди петстотин 
деветдесет и един лв. и седемдесет стотинки/ без ДДС, съответно 659 510,04 /шестотин 
петдесет и девет хиляди петстотин и десет лв. и четири стотинки/ с вкл. ДДС 



 
Обособена позиция №3: „Oбновяване и благоустрояване на площадно пространствo, 
находящо се в УПИ IV- кметство, кв.14 и УПИ VII – читалище, в кв. 10 по регулационния 
план на с. Ковачево, общ. Септември“ с прогнозна стойност 477 490,80 лв. /четиристотин 
седемдесет и седем хиляди четиристотин и деветдесет лв. и осемдесет стотинки/ без 
ДДС, съответно 572 988,96 /петстотин седемдесет и две хиляди деветстотин осемдесет и 
осем лв. и деветдесет и шест стотинки/ с вкл. ДДС 
 

3. 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 
 


