
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1035 

 

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

 

Относно: Обществена необходимост от възлагане на строително монтажни 
работи по обекти от капиталовата програма на Община Септември. 

 

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Председателя на 
Общински съвет гр.Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 
21, ал.1, т.8, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, 

 

 

Р  Е  Ш  И: 

1. Общински съвет задължава кмета на община Септември в най-кратки 
срокове да проведе и да приключи процедурите по сключване на 
договорите за избор на изпълнител и да проконтролира срочното 
изпълнение на строително-монтажните работи по обекти както следва: 
 

За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални 
активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда“: 

а.) Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, 
тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември – 
"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември – ул."Н. 
Вапцаров“ - 342 289 лв. с вкл. ДДС 

б.)Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, 
тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември – 
"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември – ул."Ст. 
Стамболов“- 117 663 лв. с вкл. ДДС 

За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални 
активи”, Функция 08 „Икономически дейности и услуги“: 

а.) "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ, ЗАПОЧВАЩ ОТ СТРОИТЕЛНАТА 
ГРАНИЦА НА ГР. СЕПТЕМВРИ ДО СТОПАНСКИ ДВОР "ФЕРМАТА", ГР. 
СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ" - 148 649 лв. с вкл. ДДС 



б.)"ОБЩИНСКИ ПЪТ, ЗАПОЧВАЩ ОТ ГЛ. ПЪТ СЕПТЕМВРИ -ВЕТРЕН, 
МИНАВАЩ ПОКРАЙ БАЗА "РЬОФИКС" И ВКЛЮЧВАЩ СЕ В ПЪТЯ ОТ ГР. 
СЕПТЕМВРИ ДО СТОПАНСКИ ДВОР "ФЕРМАТА", ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. 
СЕПТЕМВРИ" - 494 815 лв. с вкл. ДДС 

в.)"ОБЩИНСКИ ПЪТ, ЗАПОЧВАЩ ОТСТОПАНСКИ ДВОР "ФЕРМАТА" ДО ПЪТIII 
– 8402 СЕПТЕМВРИ – ЗЛОКУЧЕНЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕПТЕМВРИ" - 1 
145 571 лв. с вкл. ДДС 

г.)Общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал „Семчин дере“– 
1 325 333 лв. с вкл. ДДС 

д.)Общински път от ВРЗ завод до ЖП прелез в землището на гр. Септември, 
общ. Септември - 192 817 лв. с вкл. ДДС 

За разходен параграф 52-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални 
активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда“: 

а.) „Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 2,400 км. по 
улици в 2 броя населени места в Община Септември”, в гр. Септември - ул. 
„Васил Левски” с дължина 1275 м.; ул. „Бузлуджа” с дължина 340 м.; ул. „Стефан 
Захариев” с дължина 170 м. и в с. Карабунар - улица „16 -та” с дължина 615 м.- 
739 372 лв. с вкл. ДДС 

б.)„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. 
по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“ – 
1 413 605лв. с вкл. ДДС. 

2. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община 
Септември. 

 

 

 

 
 
 
Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                            18 
Гласували:                                                 18 
 „За”:                                                           13                            
„Против”:                                                      0  
„Въздържали се”:                                        5                   
 
 
 
КУЗО БОЖИНОВ 
Заместник-Председател на ОбС-Септември 
съгл.Решение 897/30.01.2018г. 
 


