
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1152 

Взето с Протокол № 59 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на  30.01.2019г. 

 
Относно: Кандидатстване по Национална кампания”За чиста околна среда-

2019г.” на тема:”Обичам природата - и аз участвам”, ПУДООС за обект: 

„ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО” в 

УПИ-І – Парк в кв.185 по плана на гр.Септември, обл.Пазарджик 

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, 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие община Септември да кандидатства по проект за обект: 

„ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА 

ОТКРИТО” в УПИ-І – Парк в кв.185 по плана на гр.Септември, 

обл.Пазарджик пред ПУДООС. 

2. 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 формира позитивна нагласа към природата, 
затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда. 

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

4. Възлага на Кмета на община Септември при одобрение на проекта да 
подпише договора с ПУДООС от името на община Септември. Стойността на 
проекта е 21 192,87 лв. с ДДС.(двадесет и една хиляди сто деветдесет и два 
лева и осемдесет и седем стотинки) с ДДС. 

5. Възлага на Кмета на община Септември при одобрение на проекта да осигури 
необходимото съфинансиране в размер на 11 193,51 лв. с ДДС(единадесет 
хиляди сто деветдесет и три лева и петдесет и една стотинка.) с ДДС. 
 

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


