
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№969  
 

Взето с Протокол № 51 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 29.05.2018г. 

 
 
 

Относно: Кандидатстване на община Септември  по Процедура чрез подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в 

които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 

г. 

Общински съвет - гр. Септември, след като се запозна с предложението на 

Кмета на Общината, след станалите разисквания и на основание чл.21, ал.1, 

т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ичл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс 

 
 

Р Е Ш И: 
 

 Дава съгласие Община Септември да кандидатства с проектно 

предложение  „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна 

сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, 

в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната 

енергийна ефективност в гр.Септември, община Септември" по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.008 – 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 Общински съвет – Септември допуска предварително изпълнение на 

настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от Административно 

процесуалния кодекс с оглед кратки срок за кандидатстване в периода до 



17.30 часа на 16 юли 2018 г., съгласно Насоките за кандидатстване 

публикувани в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 на следния 

интернет адрес 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/24f2d7c3-8696-4867-

84f6-11a4f1527ccfтсване 

 Възлага на Кмета на община Септември да извърши необходимите 

действия по изготвянето, внасянето и реализирането на проектното 

предложение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                             19 
Гласували:                                                  19 
 „За”:                                                            19                             
„Против”:                                                       0  
„Въздържали се”:                                         0                   
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


