
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1027 

 

Взето с Протокол № 53 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 26.07.2018г. 

 

Относно: Даване на съгласие за изготвяне на проект за изграждане на вело-

спортна алея започваща от разклонението на улица „Любен Каравелов” с о.т. 

459, ще премине през улица „Иван Милев”, от там ще продължи по улица с о.т. 

808-443-810-442 в кв.180, която е успоредна на канал и завършваща в УПИ ХVІ-

търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември и кандидатстване по Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.към 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 

 
С проектирането на вело-спортната алея ще се кандидатства за 

финансиране по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура“  по Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020г. към ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, 

ВЕЛИНГРАД 

 

Трасето на вело-спортната алея ще започне от разклонението на улица 

„Любен Каравелов” с о.т. 459, ще премине през улица „Иван Милев”, от там ще 

продължи по улица с о.т. 808-443-810-442 в кв.180, която е успоредна на канал и 

завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември. 

 
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 изготвяне на проект за 
изграждане на вело-спортна алея започваща от разклонението на улица „Любен 
Каравелов” с о.т. 459, ще премине през улица „Иван Милев”, от там ще продължи 
по улица с о.т. 808-443-810-442 в кв.180, която е успоредна на канал и 
завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември. 



2. Общински Съвет дава своето съгласие след изготвянето на проекта да 

се кандидатства за финансиране по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. към ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

– ОБЩИНИ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 

 

3. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнение на 

решението. 

 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                            18 
Гласували:                                                 17 
 „За”:                                                           17                             
„Против”:                                                      0  
„Въздържали се”:                                        0                   
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


