
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№  844 
 
 Взето с протокол № 43 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 28.06.2022 год. 
 
ОТНОСНО:  Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за проект: „Закупуване на 
компостери за зелени и други биоотпадъци, за безвъзмездно предоставяне на 
домакинствата 
 

Във връзка с Правилата за отпускане на финансиране за проекти от ПУДООС е 
необходимо съгласието на Общински съвет за кандидатстване.  

 
Bъвeждaнeтo нa ĸoмпocтepитe имa пpяĸ eфeĸт, тъй ĸaтo ceмeйcтвaтa щe мoгaт дa 

cъбиpaт cвoитe зeлeни oтпaдъци и дa нe ги изxвъpлят в oбщитe cъдoвe или на 
нерегламентирани места. Oбщинa Септември плaщa oтчиcлeния нa дъpжaвaтa зa 
oтпaдъцитe, ĸoитo дeпoниpaмe нa дeпoтo. C тeзи ĸoмпocтepи ce oпитвaмe дa пoĸaжeм 
нa xopaтa, чe ocтaвяйĸи зeлeнaтa мaca и другите биоразградими отпадъци в двopa зa 
ĸoмпocтиpaнe и използването им cлeд няĸoлĸo мeceцa като компост, щe пoмoгнaт нa 
вcичĸи за намаляване количеството на крайно депонираните отпадъци и намаляване 
зъмърсяването на населените места с растителни отпадъци. 

 
Чрез правенето на собствен компост: 

 спестяваме пари като намаляваме необходимостта от закупуването на 
подобрители за почвата, изкуствени и органични торове; 

 подпомагаме себе си и нашата околна среда; 
 всеки от нас генерира около 500 кг отпадъци годишно; приблизително 30-40% 

от това количество са органични отпадъци, които вместо да бъдат депонирани 
на депо могат да бъдат компостирани и оползотворявани. 

 ще изпълним изискванията и целите за ограничаване на количеството 
депонирани битови биоразградими отпадъци. 
 

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община 
Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1,  т.23 от ЗМСМА,   

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие Община Септември да кандидатства по проект Община 

Септември да кандидатства по проект „Закупуване на компостери за зелени и други 
биоотпадъци, за безвъзмездно предоставяне на домакинствата“  пред ПУДООС.  

2. Определя проекта като приоритетен, проекта като приоритетен, защото чрез 
разделното събиране и рециклиране на  зелени и/или биоразградими битови отпадъци 
ще се постигне намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, с оглед 
осигуряване опазването на околната среда от една страна, и на средствата, необходими 
за изпълнение на предприетите мерки от друга страна.  



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. 
 

 

Общ брой общински съветници          21                   
Присъствали:                                             19   

Гласували: 19   

"За": 18   

"Против":            0                                  
"Въздържали се": 1   

 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


