
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1130 

Взето с Протокол № 58 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 27.12.2018г. 

 

Относно: Субсидия за допълнителни СМР към проект "Ремонт, реконструкция и 
пристрояване на сградата на НЧ „Будители-2004“, гр. Септември, община 
Септември към бюджет 2019г. 

 

В общинска администрация постъпи Искане с вх. № 76 00-137/11.12.2018г. 

от  Ваня Славова Биволарска - председател на НЧ „Будители - 2004“, гр. 

Септември, с адрес гр. Септември, ул. „Княз Борис I“ №1.  

Председателят на НЧ „Будители - 2004“, гр. Септември, докладва че във 

връзка с подготовка за стартиране на СМР по проект "Ремонт, реконструкция и 

пристрояване на сградата на НЧ „Будители-2004“, гр. Септември, че е 

необходимо да се изпълнят допълнителни видове СМР извън заложеното в 

проекта одобрен от ДФЗ, като общата сума не надвишава 135995,71 лв. с вкл. 

ДДС.     

МОТИВИ: 

Сградата е от голямо обществено значение за развитие на учебно-

просветителски функции и самодейност. В сградата ще може да функционира 

библиотека и клуб по интереси където се развиват най-различни дейности от 

любителски школи по музика, танци, спорт, чужди езици, театър, литературни 

четения, отбелязване на обществено значими събития за града и празници, 

организиране на конференции и градски събрания. 

Общинският съвет - гр. Септември, след като се запозна с направеното 

предложението от Кмета на Община Септември и след станалите разисквания, 

на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, 

 

 



Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет дава съгласие след приключване на допълнителните 

СМР извън средствата подсигурени за финансиране по сключения 

договор между НЧ „Будители-2004“, гр. Септември" и Държавен Фонд 

Земеделие №13/07/2/0/00041/26.09.2017г., към проект "Ремонт, 

реконструкция и пристрояване на сградата на НЧ „Будители-2004“, гр. 

Септември", и предоставяне на разходооправдателен документ, кмета 

да преведе на НЧ " Будители-2004", гр. Септември, като допълнителна 

субсидия сумата необходима за окончателно разплащане, която да не 

надхвърля135 995,71 лв. с вкл. ДДС. 

2. Общински съвет дава съгласие, средствата да бъдат планирани и 

подсигурени в бюджет 2019 г. на община Септември в частта от 

собствени приходи. 

3. Общински съвет дава съгласие, проект "Ремонт, реконструкция и 

пристрояване на сградата на НЧ „Будители-2004“, гр. Септември ", да 

влезе в поименен списък за капиталово строителство и основен ремонт 

за 2019г.. 

4. В едномесечен срок, след изпълнение и предоставяне на фактура от 

изпълнителя,  за извършените дейности да бъде осъществено 

плащане. 

5. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнение на 

решението. 

 

 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                20 
Гласували:                                                    20  
 „За”:                                                              20              
„Против”:                                                        0   
„Въздържали се”:                                          0                
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


