
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1293 

Взето с Протокол №65 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 31.07.2019г. 

Относно: Кандидатстване за финансиране по Проект:"Красива България" мярка 
М01-01"Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради" за обект: 
"Частично преустройство на съществуваща административна сграда, с цел 
осигуряване на достъпна архитектурна среда, находяща се в УПИ III – за 
административни нужди в кв.91 по плана 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, 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Дава съгласие община Септември да кандидатства за финансиране по 
Проект: "Красива България" за обект: "Частично преустройство на 
съществуваща административна сграда, с цел осигуряване на 
достъпна архитектурна среда, находяща се в УПИ III – за 
административни нужди в кв.91 по плана на гр.Септември. 

2. Определя проекта като приоритетен, защото е от изключително важно 
значение необходимостта от привеждане на сградата на Общинска 
администрация в съответствие с изискванията на нормативната уредба за 
хората с увреждания. С реализирането на проекта ще се осигури достъп 
на хората в неравностойно положение до сградата на Общинска 
администрация. 

3. Упълномощава Кмета на община Септември да извърши всички 
необходими правни и фактически действия за кандидатстване пред 
Проект: "Красива България". 

4. Упълномощава Кмета на община Септември при одобрение на проекта да 
подпише договора с Проект"Красива България" от името на община 
Септември. Стойността на проекта е 117 604 лв. с ДДС/сто и седемнадесет 
хиляди шестстотин и четири лева/., като 94% от общия бюджет в размер 
на 110 547,86 лв./сто и десет хиляди петстотин четиридесет и седем лева 
и осемдесет и шест ст./ с ДДС за проекто предложението да се използва 
за СМР/СРР, а останалите 6% в размер на 7 056,14 лв./седем хиляди 
петдесет и шест лева и четиринадесет ст./. с ДДС за организация, 
оперативно управление и контрол от страна на Проект"Красива България". 

 
5. Упълномощава Кмета на община Септември при одобрение на проекта да 

преведе необходимото съфинансиране, което е в размер на 10% от 



общата стойност на проекта, а именно 11 760 лв./единадесет хиляди 
седемстотин и шестдесет лева/ с ДДС по банкова сметка на МТСП. 
 

 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници          21 

Присъствали: 18 

Гласували: 18 

"За": 18 

"Против": 0 

"Въздържали се": 0 

  

 

КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


