ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ
№688
Взето с Протокол №29 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември,
проведено на 28.03.2017г.
Относно: 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.23,
чл.59, чл.61, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.6, ал.2 от ЗФУКПС,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие община Септември да участва като партньор при
подаване на проектно предложение на Общините от регион ПазарджикБатак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера и Пазарджик по процедура
№BG16M1OP002-2.002-„Комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци” с водеща община по
проекта община Пазарджик, включващ:
- Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци,
генерирани от общините- Батак, Брацигово, Лесичово, Пещера,
Пазарджик и Септември на площадка, попадаща в поземлен имот
№000723
с
ЕКАТТЕ
00254
в
землището
на
с.Алеко
Константиново,община Пазарджик, област Пазарджик.
- Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от общинитеБрацигово, Батак, Лесичово, Пещера и Пазарджик на площадка,
попадаща в поземлен имот №000723 с ЕКАТТЕ 00254 в землището на
с.Алеко Константиново,община Пазарджик, област Пазарджик.
- Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от община Белово
на площадка, попадаща в имот 000086, м.”Вучата могила” по КВС на
с.Дъбравите, община Белово, област Пазарджик.
- Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от община
Септември на площадка, попадаща в имот №387010, м.”Бунара” в
землището на с.Варвара, община Септември, област Пазарджик.

2. Възлага на Кмета на община Септември да извърши всички необходими
правни и фактически действия във връзка с придобиване на част от
собствеността
на
изградената
инфраструктура(инсталация
за
предварително третиране), преди въвеждането й в експлоатация, като
община Септември придобие 13,8583093% от същата.
3. Дава съгласие община Септември да не се присъедини към друго РСУО
за срока на изпълнение на проекта, както и най-малко 5 /пет/ години от
окончателното плащане на средствата от бъдещия проект, финансиран
от Оперативна програма”Околна среда 2014-2020г.(ОПОС).
4. Дава съгласие община Септември да не променя собствеността на
изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч.
движимо и недвижимо имущество и да не прехвърля собствеността на
трети лица, най-малко в продължение на 5 /пет/ години от окончателното
плащане на средствата от бъдещия проект, финансиран от Оперативна
програма”Околна среда 2014-2020г.(ОПОС).
5. Възлага на Кмета на община Септември да извърши всички необходими
правни и фактически действия във връзка с подготовката и подаване на
проектно предложение 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”, в т.ч
без същите да се приемат за ограничителни, да участва във вземането
на решения на РСУО, да възлага изпълнение на дейности по проекта,
свързани с дейностите, изпълнявани от община Септември, да подписва
всички документи, свързани с процеса на кандидатстване и последващо
изпълнение на проекта и всякакъв вид други документи.

Общ брой общински съветници:
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ЛАЗАР ВЛАЙКОВ
Председател на ОбС-Септември
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