
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№696 

Взето с Протокол №30 от извънредно заседание на Общински съвет гр. 

Септември, проведено на 04.04.2017г. 

 

Относно: Кандидатстване за финансиране по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с Референтен № BG16M1OP002-2.002-
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” 
 

 

Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета 

на Общината и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.10, ал.2 

и чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. В случай на налагане на санкции и/или финансови корекции при 

изпълнение на отделните дейности, същите да бъдат поети съобразно 

процентното  участие на всеки един от партньорите за съответната 

инсталация. 

2. При възлагането на обществените поръчки за изпълнение на дейностите 

на проектното предложение на Общини Бенефициенти Батак, Белово, 

Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември, които следва да 

се проведат по реда на ЗОП, възложители на същите да са: 

За експлоатация на изградените съоръжения са всички Общини, собственици 

на дадената инсталация, чиито отпадъци се третират в нея както следва: 

- Съвъзложители за Инсталация за предварително третиране на битовите 

отпадъци, генерирани от Общините Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, 

Пещера, Пазарджик и Септември, разположена в имот №000723 с 

ЕКАТТЕ 00254 в землището на с.Алеко Константиново, община 

Пазарджик, област Пазарджик са посочените Общини. 

- Изборът на оператор на изградените съоръжения ще става след 

провеждане на процедура по реда на ЗОП. 



Изграждане на съоръженията-възложител е съответната Община, собственик 

на терена както следва: 

- За Инсталация за компостиране на зелените отпадъци, генерирани от 

община Септември, попадаща в имот №387010, м.”Бунара” в землището 

на с.Варвара, община Септември, област Пазарджик, възложител е 

община Септември. 

 

Изграждане съпътстващата инфраструктура за съответната инсталация е 

Общината, в чиито административни граници се намира както следва: 

- За инфраструктурата към Инсталация за предварително третиране на 

битовите отпадъци, генерирани от Общините Батак, Белово, Брацигово, 

Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември, разпол0жена в имот 

№000723 с ЕКАТТЕ 00254 в землището на с.Алеко Константиново, 

община Пазарджик, област Пазарджик. 

- За останалите обществени поръчки, извън тези за експлоатация и 

изграждане на инсталациите за компостиране и предварително 

третиране на отпадъците и инфраструктурата към тях и такива, свързани 

с Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, 

Инсталация за компостиране на зелените отпадъци, възложител е 

община Пазарджик. 

 

Община Септември да вземе участие в комисиите по провеждане на 

обществени поръчки, съобразно процентното й участие в конкретна 

инсталация като възложител и/или съвъзложител. 

3. Общински съвет допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение на основание чл.60, ал.1 от АПК с оглед краткия срок за 

кандидатстване и защитата на особено важни обществени интереси. 

 

 

Общ брой общински съветници:                        21 

Присъствали:                                                       15 

Гласували:                                                            15 

 „ЗА”                                                                       15 

„Против”:                                                                 0   

„Въздържали се”                                                    0  

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 


