
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 
 

№ 893 
 
 Взето с протокол № 45 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.08.2022 год. 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител и утвърждаване на 
обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сградата на Народно читалище 
"Христо Ботев- 1928", находящо се в УПИ VII - за читалище, кв. 10 по плана на с. 
Ковачево, община Септември” 

Общински съвет гр. Септември като взе предвид предложението на заместващия 
Кмета на Община Септември, както и че: 

Поради възникнала необходимост от извършването на основен ремонт на 
сградата на Народно читалище "Христо Ботев- 1928" в с. Ковачево, е обявена обществена 
поръчка с предмет: „Основен ремонт на сградата на Народно читалище "Христо Ботев- 
1928", находящо се в УПИ VII - за читалище, кв. 10 по плана на с. Ковачево, община 
Септември”. 
 Прогнозната стойност на поръчката е 621 575,45 лв. (шестстотин двадесет и една 
хиляди петстотин седемдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) без ДДС. 
 В приетия бюджет за 2022 г. на община Септември са предвидени средства за 
разходи, необходими за реализация на дейностите, попадащи в предмета на 
обществената поръчка. 

С цел по-голяма прозрачност пред населението, е необходимо Общински съвет 
Септември да даде съгласие за избор на изпълнител и да утвърди действията по 
обществената поръчка и свързаните с нея условия, критерии и документация за участие 
в публично състезание за избор на изпълнител с предмет: „Основен ремонт на сградата 
на Народно читалище "Христо Ботев- 1928", находящо се в УПИ VII - за читалище, кв. 
10 по плана на с. Ковачево, община Септември”. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет Септември, 

Р  Е  Ш  И : 
  Общински съвет Септември дава съгласие за избор на изпълнител и утвърждава 
действията на кмета на община Септември по обществената поръчка и свързаните с нея 
условия, критерии и документация за участие в публично състезание за избор на 
изпълнител с предмет: „Основен ремонт на сградата на Народно читалище "Христо 
Ботев- 1928", находящо се в УПИ VII - за читалище, кв. 10 по плана на с. Ковачево, 
община Септември”.   

Общ брой общински съветници          21                   
Присъствали:                                             20   

Гласували: 20   

"За": 19   

"Против":            0                                
"Въздържали се": 1   

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


