
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№454 

Взето с Протокол №19 от извънредно заседание на Общински съвет гр. 

Септември, проведено на 09.09.2016 г. 

 

Относно: Кандидатстване на: 
1. НЧ „СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ ЧЕРВЕНКО 1933” – С. СИМЕОНОВЕЦ 
2. НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ 1910” – ГР. СЕПТЕМВРИ 
3. НЧ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - 1904” ГР. ВЕТРЕН 
4. НЧ „СЕЛСКА ПРОБУДА - 1927” С. ВАРВАРА 
5. НЧ „КУЛТУРА 1910” С. ВЕТРЕН ДОЛ 
6. НЧ „БУДИТЕЛИ 2004” ГР.СЕПТЕМВРИ 
7. НЧ „ХРИСТО БОТЕВ - 1928” С. КОВАЧЕВО 
8. НЧ „НАПРЕДЪК - 1908” С. СЕМЧИНОВО 
9. НЧ „ПРОБУДА – 1935 ” ГР. СЕПТЕМВРИ 
по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 

«Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.   

Общинския съвет при община Септември, след като се запозна с 

предложението на Кмета на община Септември и след станалите 

обсъждания и разисквания  на основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Общинския съвет при община Септември, удостоверява, че дейностите 
по проектите:  

1. Основен ремонт на сградата на народно читалище "Серафим Янакиев 
Червенко 1933", находящо се в УПИ ІX - за читалище, кв.46 по плана на с. 
Симеоновец, община Септември 

2. Основен ремонт на сградата на народно читалище "Отец Паисий - 1910", 
находяща се в УПИ І - кино и читалище, кв.20 по плана на гр. Септември, 
община Септември 

3. Основен ремонт на ограждащите конструкции, елементи и покрив на 
сградата на народно читалище  „ Христо Смирненски - 1904”, находяща се в 
УПИ VІ-читалище, кв.60 по плана на гр. Ветрен, община Септември 



4. Основен ремонт на ограждащите конструкции, елементи и покрив на 
сградата на народно читалище "Селска пробуда - 1927", находящa се в УПИ I - 
културен дом, кв.38 по планa  на   с.Варвара, община Септември 

5. Основен ремонт на ограждащите конструкции, елементи и покрив на 
сградата на народно читалище "Култура - 1910", находящa се в УПИ II - 
културен дом, кв.17 по планa на с. Ветрен дол, община Септември 

6. Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуващата 
сграда на народно читалище „Будители-2004" и пристрояване, находящи се в 
УПИ XXX-1639 за общ. обслужване, кв118 по плана на гр. Септември , община 
Септември 

7. Основен ремонт на сградата на народно читалище "Христо Ботев- 1928", 
находящо се в УПИ VII - за читалище, кв.10 по плана на с. Ковачево, община 
Септември 

8. Основен ремонт на ограждащите конструкции, елементи и покрив на 
сградата на народно читалище "Напредък - 1908", находяща се в УПИ I - 
културен дом, кв. 23a по планa на с. Семчиново, община Септември 

9. Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуващата 
сглобяема сграда на народно читалище „Пробуда- 1935", находяща се в УПИ 
XXVII - за читалище, кв.117, по плана на гр. Септември, общ. Септември 

отговарят на целите и приоритетите на Общинския план за развитие 2014 - 2020 

година както следва: 

 

Стратегическа цел 2: Обновяване и развитие на техническата 

инфраструктура и подобряване качеството на околната среда  

Приоритет 2.3. Развитие на социалната инфраструктура 

Мярка 2.3.2. Развитие на културната инфраструктура. 

 

II. Общинският съвет при община Септември приема и дава своето съгласие 

във връзка с краткия срок, в който следва да бъдат подготвени проектните 

предложения, посочени по-горе, за кандидатстване, в периода 02.09.2016г. – 

03.10.2016г., съгласно Заповед №: РД-09-552/02.08.2016г. на Министъра на 

земеделието и храните, за прием на проектни предложения по ПРСР – 2014-

2020г., решението на общински съвет при община Септември, да бъде приложено 

в действие чрез предварително изпълнение в съответствие с чл. 60, ал. 1 от 

Административно процесуалния кодекс.  

 



Мотиви: 

Влизането в сила на решението на общинския съвет по стандартния ред 

регламентиран в Административно-процесуалния кодекс, ще доведе до 

прекомерно забавяне в подготовката на проектните предложения, необходими на 

горепосочените Народни читалища за кандидатстване по ПРСР в цитираният срок 

за набиране на Заявления за подпомагане, а именно: 02.09.2016г. – 03.10.2016г. 

Предоставената възможност на читалищата от селските райони на територията 

на страната за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на 

оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, 

включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната 

планировка и подобряване на прилежащите пространства по Програма за 

развитие на селските райони през посоченият в Заповед №: РД-09-

552/02.08.2016г. на Министъра на земеделието и храните, прием на проектни 

предложения ще създаде благоприятна възможност от изключително значение за 

развитието на културната инфраструктура на територията на община Септември. 

Несъмнено по този начин ще се защитят особено важни  обществени интереси и 

потребности от значение за населението и всички гости на територията на община 

Септември и региона като цяло. 

 

 

 

 
Общ брой на общинските  съветници:                    21    

Присъствали:                                  19 

Гласували:                         19 

“ЗА”                                    19 

“ПРОТИВ”                           0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                          0 

 

 

 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември            

 

 


