
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 
 

№ 905 
 
 Взето с протокол № 45 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.08.2022 год. 
 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по реда на Закона за концесиите за концесия за 
строителство и експлоатация на язовир, разположен в землището на с. Славовица 
 

Във връзка с изпълнение на Плана за действие за общинските концесии за 2022 г. 
и депозирано Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №26 00-362/14.04.2022 
г. от „Макуа“ ООД е необходимо Общински съвет да одобри Проекта на Решение на 
зам.-кмета на Общината за откриване на процедурата за определяне на концесионер. 
  

Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който 
съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е кмета на Общината и се провежда от 
назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер. 
  

Със Заповед № 1404/14.07.2022 г. на кмета на Община Септември на основание 
чл. 17, ал. 7 от Закона за концесиите правомощията на кмета по Закона за концесиите са 
възложени на зам.-кмета Иванка Кръстева Вощанска. 
 

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община 
Септември, след станалите разисквания и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, 
чл. 71, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка, чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите,  и 
на основание  чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, 
 

РЕШИ: 
 

1. Общински Съвет одобрява проекта на решение на Зам.-кмет на Община 
Септември, с делегирани правомощия по чл. 17, ал. 7 от Закона за концесиите съгласно 
заповед № 1404/14.07.2022 г. за откриване на процедура за определяне на концесионер 
на концесия за строителство на обект, представляващ Поземлен имот 67009.23.3, област 
Пазарджик, община Септември, с. Славовица, м. ДУНАВА, вид собств. Общинска 
публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ 
30708 кв. м, стар номер 000040 (АПОС №3539/13.08.2019 г., вписан в  Агенцията по 
вписванията, служба по вписванията при Районен съд на Пазарджик под №36, том 23, 
Вх. рег. №6540/29.08.2019 г.).  

 
 2. С одобрението на решението за откриване на процедурата Общински съвет 

одобрява и: 
2.1. обявление за откриване на процедурата; 
2.2. документация на концесията. 
 



             3. Решението не подлежи на обжалване, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за 
концесиите. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Проект на решение за откриване на процедурата; 
2. Обосновка на концесията; 
3. Обявление за откриване на процедурата; 
4. Документация за концесията;  
5. Справка за съгласувателните становища по чл. 58, ал. 3 от Закона за концесиите. 
 

Общ брой общински съветници          21                   
Присъствали:                                             21   

Гласували: 21   

"За": 20   

"Против":            0                                
"Въздържали се": 1   
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Председател на ОбС-Септември 
 


