
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1038 

 

Взето с Протокол № 54 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 31.08.2018г. 

 

Относно: Даване на съгласие за премахване на останките от изгорялата сграда 

в която се намираше физкултурният салон и други спомагателни помещения на 

ОУ„Христо Смирненски” с. Ветрен дол.  

Във връзка с разразил се през нощта на 19.08.2018г. срещу 20.08.2018г. 

пожар, пострада сградата в която се намираше физкултурният салон и други 

спомагателни помещения на ОУ„Христо Смирненски” с. Ветрен дол, находящо 

се в УПИ V-училище в кв.12А по плана на с. Ветрен дол. В следствие на пожара 

изгоря, както цялата сграда, така и цялото оборудване и инвентар на училището, 

който се е намирал към момента в сградата. От сградата са останали само 

стърчащите зидовете, като става прекалено опасна за живота и здравето на 

учениците. Необходимо е тя да бъде премахната. 

Със Заповед на Кмета на община Септември спешно е сформирана 

комисия. Съставен е констативен протокол и изготвена КСС, за стойността на 

необходимите средства за премахването на останките от сградата. Сумата 

възлиза на около 21 685 лв. с ДДС. 

Във връзка с тези обстоятелства и най-вече, че след по-малко от месец 

започва новата учебна година, е необходимо да се предприемат незабавни и 

спешни мерки. 

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Кмета на 

Общината Марин Василев Рачев, и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

1. Общински Съвет дава своето съгласие за премахване на останките от 

изгорялата сграда в която се намираше физкултурният салон и други 

спомагателни помещения на ОУ„Христо Смирненски” с. Ветрен дол.  



2.Общински Съвет дава своето съгласие за сключване на договор за 

разрушаването на останките от сградата и извозване на строителния отпадък.  

3.Средствата от около 21 685 лв. с ДДС, които са необходими, да се 

отразят в поименния капиталов списък и съответно да се актуализира. 

4.Общински Съвет дава своето съгласие с оглед на обстоятелствата, че 

новата учебна година ще започне на 15.09.2018 г., Моля Общински Съвет да 

даде своето съгласие за допускане на предварително изпълнение на 

настоящото решение, за да могат да бъдат изпълнени дейностите по 

премахване на изгорялата сградата на физкултурният салон и други 

спомагателни помещения към ОУ„Христо Смирненски” с. Ветрен дол, на 

основание чл.60 ал.1 от АПК. Влизането в сила на решението на Общински 

съвет и последвалата Заповед по стандартния ред регламентиран в АПК, ще 

доведе до прекомерно забавяне на строително монтажните работи. 

 

5. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнение на решението 

 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници:               21 
Присъствали:                                             16 
Гласували:                                                  16 
 „За”:                                                            16                         
„Против”:                                                       0  
„Въздържали се”:                                         0                   
 
 
 
КУЗО БОЖИНОВ 
Заместник-Председател на ОбС-Септември 
съгл.Решение 897/30.01.2018г. 
 


