
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№655 

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

проведено на 22.02.2017г. 

Относно: Придобиване на имот във връзка с 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.8 от ЗМСМА и във 
връзка с чл.60, ал.1 от АПК, 
 

Р Е Ш И: 

1. Дава  съгласие община Септември да предприеме действия по придобиване на 
ПИ №387010 с предназначение”Промишлен терен” с площ от 10 000 кв.м и 
пазарна стойност на имота в размер на 147 580 лв. без ДДС за целите на 
кандидатстването 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”. 

2. Възлага на Кмета на община Септември да извърши всички необходими правни 
и фактически действия във връзка със закупуване на ПИ №387010 с 
предназначение”Промишлен терен” с площ от 10 000 кв.м за целите на 
кандидатстването 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”. 

3. Общински съвет допуска предварително изпълнение на  настоящото решение 
на основание чл.60, ал.1 от АПК с оглед краткия срок, в който следва да бъде 
подготвено проектното предложение по процедура №BG16M1OP002-2.002-
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” 
по ОП”Околна среда”. 

 

Общ брой на общинските  съветници:                     21     

Присъствали:                                   16 

Гласували:                         16 

“ЗА”                                    16 

“ПРОТИВ”                           0   

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                          0 

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            


