
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№714 

 

Взето с Протокол №31 от заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 27.04.2017г. 

 

Относно: Кандидатстване за финансиране по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG16M1OP002-2.002-
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” 
по ОП”Околна среда 2014-2020г.” 
 
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 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, ал.1, чл.19а от Закона за общинския дълг 

и чл.60, ал.1 от АПК, 

Р Е Ш И: 

 

1. Предвидените средства, необходими за осигуряване на собственото 

финансово участие за покриване на първоначалните допустими разходи 

по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-

2020г. и на недопустимите разходи, присъщи и необходими за 

изпълнението на проекта, поети от страна на община Септември, и за 

които е взето решение №697/04.04.2017г. на ОбС-Септември(не повече 

от 1 000 000 лв.) да бъдат разпределени и използвани както следва: 

 Във връзка с инсталацията за предварително третиране Алеко 

Константиново в размер на 13,254% от самоучастието, 

недопустимите разходи, ДДС и за допустими разходи, преди 

същите да бъдат възстановени от програмата, като същите да не 

надхвърлят 390 000 лв. 

 Във връзка с инсталацията за компостиране на територията на 

община Септември в размер на 100% от самоучастието, 

недопустимите разходи, ДДС и за допустими разходи, преди 

същите да бъдат възстановени от програмата, като същите да не 

надхвърлят 610 000 лв. 

 



2. Възлагането на обществената поръчка за възлагане на бъдещата 

експлоатация на инсталацията за компостиране на зелените отпадъци от 

община Септември на площадка, попадаща в имот №387010, м.”Бунара” 

в землището на с.Варвара, община Септември, област Пазарджик да 

бъде от община Септември. 

3. Възлага и делегира права на Кмета на община Септември да 

предприеме необходимите действия във връзка с взетите решения по т.1 

и 2. 

4. Общински съвет-Септември допуска предварително изпълнение на 

настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК с оглед краткия 

срок, в който следва да бъде подготвено проектното предложение по 

процедура BG16M1OP002-2.002-„Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 

за предварително третиране на битови отпадъци” 

 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой на общинските съветници:       21  

Присъствали:                                                       20 

Гласували:               20  

„За”:            20 

„Против”:              0  

„Въздържали се”:                                                    0   

 

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември 

 


