
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№643 

Взето с Протокол №27 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на  22.02.2017г. 

Относно: Кандидатстване по Национална кампания”За чиста околна среда-2017г.” на 
тема:”Обичам природата-и аз участвам”, съгласно покана за участие, публикувана на 
официалния интернет портал на ПУДООС за обект:”ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА 
ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ОТКРИТО ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОТ 3 
до 12 години” в УПИ-ХХІV-за детска площадка в кв.2 по регулационния план 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 и т.23 от 
ЗМСМА и във връзка с чл.60, ал.1 от АПК, 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие община Септември да кандидатства по проект за обект: 
”ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА, РАЗПОЛОЖЕНА НА 
ОТКРИТО ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОТ 3 до 12 години” в УПИ-ХХІV-за детска 
площадка в кв.2 по регулационния план на гр.Септември пред ПУДООС. 

2. Община Септември определя проекта като приоритетен и подкрепя 
кандидатстването за финансиране на горепосочения инвестиционен проект от 
ПУДООС, защото е от изключително важно значение повишаването на 
екологичната култура в сферата на опазването на околната среда. С 
доброволния труд на гражданите ще се сформира позитивна нагласа към 
природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната 
среда. 

3. Упълномощава Кмета на община Септември да извърши всички правни и 
фактически действия за кандидатстването пред ПУДООС. 

4. Упълномощава Кмета на община Септември при одобрение на проекта да 
подпише договора с ПУДООС от името на община Септември. Стойността на 
проекта е 20 703,25 лв./двадесет хиляди седемстотин и три лева  и двадесет и 
пет стотинки/ с ДДС. 

5. Упълномощава Кмета на община Септември при одобрение на проекта да 
осигури необходимото съфинансиране в размер на 10 893 лв./десет хиляди 
осемстотин деветдесет и три лева/ с ДДС. 

6. Общински съвет допуска предварително изпълнение на настоящото решение на 
основание чл.60, ал.1 от АПК с оглед краткия срок за кандидатстване по 
Национална кампания ”За чиста околна среда-2017г.” на тема:”Обичам 
природата-и аз участвам”, съгласно покана за участие, публикувана на 
официалния интернет портал на ПУДООС:http:/pudoos.bg. 
 

Общ брой на общинските  съветници:                     21     

Присъствали:                         17            

Гласували:               17           

“ЗА”                           17          

“ПРОТИВ”                             0 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                       0 

                                                          

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            


