
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№583 

Взето с Протокол №24 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 20.01.2017г. 

 

Относно: Кандидатстване за финансиране по проект ”Красива България” Мярка 
М01”Подобряване на обществената среда в населените места” за обект: 
„Частично преустройство на съществуваща административна сграда с цел 
осигуряване на достъпна архитектурна среда, находяща се в УПИ ІІІ- за 
административни нужди, кв.91 по плана на гр.Септември”. 
 

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 от 

ЗМСМА, 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие община Септември да кандидатства за финансиране по 
проект ”Красива България” за обект: „Частично преустройство на 
съществуваща административна сграда с цел осигуряване на достъпна 
архитектурна среда, находяща се в УПИ ІІІ- за административни нужди, 
кв.91 по плана на гр.Септември”. 

2. Определя проекта като приоритетен, защото е от изключително важно 
значение необходимостта от привеждане на сградата на общинска 
администрация в съответствие с изискванията  на нормативната уредба 
за хората с увреждания. С реализирането на проекта ще се осигури 
достъп на хората в неравностойно положение до сградата на общинска 
администрация. 

3. Упълномощава Кмета на Община Септември да извърши всички 
необходими правни и фактически действия за кандидатстването по 
проект”красива България”. 

4. Упълномощава Кмета на Община Септември при одобрение на проекта 
да подпише договор по проект”Красива България” от името на община 
Септември. Стойността на проекта е 122 491 лв./сто двадесет и две 
хиляди четиристотин деветдесет и един лева/ с ДДС, като 95% от общия 
бюджет в размер на 116 366,20 лв./сто и шестнадесет хиляди триста 
шестдесет и шест лева и двадесет стотинки/ с ДДС за проекто 
предложението ще се използва за СМР/СРР, а останалите 5% в размер 
на 6 124,55 лв./шест хиляди сто двадесет и четири лева и петдесет и пет 
стотинки/ с ДДС за организация, оперативно управление и контрол по 
проект”красива България”. 



5. Упълномощава Кмета на Община Септември при одобрение на проекта 
да преведе необходимото съфинансиране, което е в размер на 60% от 
общата стойност на проекта, а именно 73 495 лв./седемдесет и три 
хиляди четиристотин деветдесет и пет лева/ с ДДС. 

6. Общински съвет-Септември допуска предварително изпълнение на 
настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК с оглед кратките 
срокове за кандидатстване по проект”Красива България” в периода 
06.12.2016г.-06.02.2017г., съгласно обявата за прием, публикувана на 
официалният интернет портал на ПКБ http: 
www.beautifulbulgaria.com/bg/news.html. 
 

 

 

Общ брой на общинските съветници:                 21   
Присъствали:                     18   
Гласували:                      18 
“ЗА”                      18 
“ПРОТИВ”                        0  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                     0 
 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


